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Předmluva 

Starý to spor a problém: tvoří-li velci mužové velké doby, či tvoří-li veliké 

doby veliké muže. SpOl' a problém těžko řešitelný. Ne/lépe lze pověděti, že jest 

obé skutečnost. Neobyčelní ledinci jsou původci velikých změn, obratů, převratů, 

situaci, navzálem mimořádné ch vile vynášejí mimořádně nadané a schopné lidi. 
Obě ty skutečnosti byly u dr. Aloise Rašína. Byl zajisté vzácný člověk velikého 

talentu, .iakých nebývá často. Ale okamžik urychlil uzrání leho přednosti, uspíšil 

uskutečnění zámyslů, plánů, ideálů, představa rozvrhů leho v hotový čin. 

Dl'. Rašin vypravoval, že co měl přichystáno a uváženo po několik let, 

zvláště pak v žaláři, téměř v sekundě tlačilo a přimělo lel k neprodlenému reali

když nebožtík kolega Přimda pročetl mu 28. ři.ina 1918 v redakci "Nár. 
Listů" o 10. hodině dopolední tele/onogram vídeňský redaktora Penížka, že 
poslední Habsbul'g na tl'ůně přijal zásady Wilsonovy o státní samostatnosti 

národů bývalého Rakouska. Tu že zvolal, povstav prudce: A nyní k dilu! 
Takový byl. Pečlivě :přemýšlel, všechny momenty prozkoumal, když však 

dospěl k úsudku,následoval brzy, ba často v neibližši vteřině, skutek. 

V první Pětce naši státní suverenity byl neienergičtěiší, nejodhodlaně.iší, nei
pevněiší, také však nelpřipraveněiši. Jako byl pozděii duch vpravdě vůdčí. 

Tento památník vznikl z přáni, zachovati příštím generacím dolmy a vědo
mosti vrstevníků, zvláště spolupracovníků leho, - vzpomínky soukromé, 

rodinné, finančně-hospodářské a politické, cennosti to, lež ve viru, shonu, spěchu 

a tlaku nových přihod zapomína.ii se k veliké ztrátě, úlmě a škodě veřelnosti. Tato 

naše snaha, iak vidno z celé knihy, doznala porozuměni všude, kde maií smysl 
pro fenomenální osobnost drahého nebožtíka, stejně pak smysl memoil'ový 

a historický. Děkujeme všem za laskavou lich ochotu, přispěti k obrazu politika 
a státníka, vyrvaného životu a plodné činnosti v plném rozkvětu a rozmachu jeho 

sil. O něm vyprávěti budou, leh o vzpomínati budou vděčně ještě pozdní věkové. 

Sborník, leiž odevzdáváme českému národu, má zachovati hluboké stopy feho 
zásluh na věčné časy. 

V Praze, v únoru 1927, ve čtvrtý úmrtni.rok dra Rašína. 

Dr. FRANTIŠEK FOUSEK, 

JOSEF PENÍŽEK, 

ANTONíN PIMPER. 
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Stručný životopis Dra Al. Rašína. 

JUDr. Alois Rašín narodil se dne 18. října r. 1867 v Nechanicích, kde jeho 

otec byl ,pekařem a rolníkem a dlouhá léta starostou. Studoval gymnasium 

v Novém Bydžově, Broumově a Hradci Králové, odkud přišel r. 1887 do Prahy 

na studia právnická. Práce politické a kulturní zúčastnil se velmi pilně již ve 

studentských kroužcích. V roce 1891 napsal brožuru "České státní právo", která 

byla zabavena a pro niž byl soudně vyšetřován. Soukromě konal také studia 

sociální a přeložil Raeovu knihu "Osmihodinná práce" (1'. 1896). Spolu s drem 

Preissem (1'. 1896) Lorenzovy "Marxovské sociální theorie". 

V procesu s "Omladinou" r. 1893 ocitl se mezi 78 obžalovanými .lako jeden 

z intelektuálních pÍlvodcÍl velezrádného tajného spolku. Po velmi pohnutém 

líčení, trvajícím šest neděl, odsouzen byl na dvě leta do žaláře. Svúj výměr trestu 

odbyl si až na několik dní na Borech u Plzně, když bez žádosti dostal s jinými 

amnestii dne 5. listopadu 1905. Touto amnestií vrácena mu byla hqdnost doktora 

práv. Hodnost důstojnická mu však vrácena nebyla. Jako kandidát advokacie po

kračoval v politické činnosti a účastnil se vydávání "Radikálních Listů". V r. 1900 

založil se svými přáteli drem Třebickým, drem Preissem, J. Kučerou a red. 

V. Červin40u týdeník "Slovo" a pak nový deník "Den". V roce 1907 dohodl se 

s drem Kramářem o reorganisaci strany mladočeské. 

Po vypuknutí světové války postaviL se neohroženě k zásadním odpůrcům 

Rakouska a zúčastnil se zejména organisace "Maffie". V červnu roku 1915 byl 

zatčen, odvezen do Vídně, kde byl s drem Kramářem a ostatními českými vele

zrádci žalářován. Vl'. 1916 přijal s ledovým klidem rozsudek smrti, který mu byl 

amnestií, o niž nežádal, změněn v žalář. V době. žalářování pracoval pilně na 

ústavě budoucího svobodného českého státu a pomýšlel na jeho finanční a hospo

dářské uspořádání. Dne 22. září 1917, po svém návratu z vězení do Prahy, byl 

znova po třetí promován na doktora práv. 

Dne 28. října 1918 stál v čele s posl. A. Švehlou, Jiřím Stříbrným, Fr. Sou

kupem a drem Vavro Šrobarem v čele Národního výboru a z jeho péra vyšel 

první manifest a zákon Českoslov. republiky. Na to byl v první vládě Kramářově 

jmenován prvním finančním ministrem republiky, kde setrval až do 9. července 

1919. Tohoto roku v březnu provedl rozluku československé měny, která vzbu-
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dila v celé Evropě živý podiv svým geniálním propracováním a svvmi prakti

ckými účinky. Dne 8. října roku 1922 povolán byl opět do vlády j~ko ministr 

financí a v této funkci byl dne 5. ledna 1923 o 9. hodině ranní úkladně střelen 
příslušníkem komunistické strany. Dne 18. února 1923 dokonal po těžkém 
utrpení v Podolském sanatoriu a dne 21. února 1923 měl slavný pohřeb z Pan
theonu Národního musea. 

Při své obrovské činnosti politické a jiné, byl ještě literárně činným. Kromě 
publikací již shora vzpomenutých, vydal v roce 1921 "Národní hospodář
ství". V žaláři přeložil spis Sil. Vary "Angličtí státníci". V r. 1920 vyšel "Můj 
finanční plán", v roce 1922 vydal spisy "Inflace a deflace" a "Finanční a hospo

dářská politika republiky Československé", z nichž poslední byl přeložen do 
angličiny, frančiny a němčiny. 

Cest leho památce veliké a nehynoLlci! 

Preside:nt T. G. Masaryk: 

o Dru Al. Rašínovi a Rašínově fondu. 
Redakce "Rašínova památniku" obrátila se 

rovněž o příspěvek na pana presidenta repu
bliky, který llechtěje nic měniti na svém úsudku 
o osobnosti a zásluhách dra Rašína, dovolil, aby
chom otiskli část dopisu, který dne 18. února 
r. 1923 poslal československé vládě, což s laska
vým jeho svolením na tomto místě činíme. 

Zabýval jsem se s drem Rašínem-finančníkem, politikem, člověkem ode 
dne jeho poranění. Jeho pevnost a rozhodnost, jeho silná vůle a neústupnost staly 
se již příslovečnými. Ale tato charakteristika není úplná, protože opomíjí jeho 
srdce. Dr. Rašín nebyl jen pevným charakterem, byl také milým člověkem. Jak 
byl přístupný argumentům i odpůrcovým, tak dovedl býti věrným a teplým sou
druhem a přítelem i širokému kruhu, přesahujícímu jeho milovanou rodinu. Dr. 
Rašín byl člověk v pravdě český, prostý pracovník, muž z ocele a srdce. 

Svůj smysl politický projevil dr. Rašín hned v Omladině a tímto směrem 
pokračoval za světové války. Stali jsme se spolupracovníky hned za samotného 
počátku války. Roku 1915 byla naše revoluční činnost již velmi intimní a do
konce se stalo, že naše činnost ve Švýcarsku jemu a jeho soudruhům přitížila. Ale 
nepoddal se Rakousku, a když roku 1917 byl ze žaláře propuštěn, ujal se doma 
vedení politického. Jeho propuštění čekal jsem za hranicí toužebně, věda, že je 
v čele domácího odboje, měl jsem pocit jistoty. Rakousko ho odsoudilo k smrti, 
ale on se stal vůdcem k novému životu - životu národa. 

Vzpomínám, jak sám líčíval provedení převratu dne 28. října, jak rychle 
rozšířil Andrássyho kapitulaci před Wilsonem, den před tím prohlášenou, a jak 
z ní vyvodil možnost a nutnost převratu. Byla to dovedná synthese naší revoluce 
zahraniční a domácí a velký politický čín státnické prozíravosti. 

Přečítám si znovu manifest, jejž k našemu lidu se svými přáteli drem Sou
kupem, drem Šrobárem, ministry Švehlou a Stříbrným dal dne 28. října, prohla
šuje naši samostatnost a zároveň zdůrazňuje, že náš stát je a má býti státem 
kulturním, a praví: "Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se 
žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné 
výkony československých legií na západním bojišti a Sibiři." Rašín ještě jednou 
volá k lidu: "Zachovej. štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko." 

Ano, náš štít musí být čistý. Jistě je čistý jako jeho, na němž, páni ministři, 
odevzdáte ostatky svého velikého spolupracovníka a přítele věčnému klidu. 

Ale proč nám ho osud tak brzy a neočekávaně vyrval? Jaký ta jeho smrt má 
smysl? Zamysli se, kdo dovedeš, myslet, a vyznej si, že jsme neučinili dost příkazu 
Rašínova manifestu. A násilím není jen vražedný útok a vražda, nýbrž také dravá 
zloba, která nepochopením a zneužitím republikánské a demokratické volnosti 
ve veřejném životě a mínění v míře nezdravé zavládla. Naši legionáři kladli své 
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životy na bojišti. Rašín musil položit na oltář vlasti život mezi svými - hrozné 
a výhrůžné memento všem žijícím a budoucím. 

Lide československý, ,zachovej národní štít čistým! Ať veliká oběť Rašínova 
života pohne naším svědomím a svede nás všechny k součinnosti směřující 
k uskutečnění našeho národního ideálu a ten je - republika a demokracie za
kotvená v úctě a lásce ke každému člověku. Násilí na dru Rašínovi spáchané je 
nelidské, nečeské. 

*' 
Nevím, jak bych dost účinně vyslovil, co osud dra Rašína mně duševně zna

mená. Rád bych nějak dal citům svým určitější výraz a proto pomýšlím na to, 
zříditi fond, jenž by umožnil vzděláni a vychováni následníků dra Rašína v jeho 
životním oboru - státním finančnictví a politice. Věnuji Kč 1,000.000"- a před
ložím Vám brzy stanovy zamýšlené fundace. 
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Paní Karla Rašínová: 

Několik vzpomínek na luého muže. 

O mém muži bylo dostatečně známo, že parádníkem nebyl a že zásadu 
"pracovat a šetřit" zastával nejen v teorii, ale sám na sobě ji prakticky prováděl. 

Kdysi v Národním shromáždění setkal se na chodbě s posl. B., bývalým soc.
dem. ministrem, který mu řekl: "Vy jste dnes nějak naparáděný, máte hezké 
šaty." Můj muž odpověděl: "Líbí se vám? To jsem rád! Nové nejsou, jsou už zá
platované, mám je jen vyžehlené." B.: "Prosím vás, vy budete nosit záplatované 
šatyl~' Věko: "Nevěříte? No tak já poodejdu a podívejte se." A když udivený B. 
skutečně záplaty skonstatoval, řekl mu Věko: "Já nehlásám zásadu "pracovat 
a šetřit" jiným, já se podle ní také řídím." 

* 
Při prvém zájezdu Moskevských po převratu do Prahy pořádala slečna 

Masaryková na hradě hudební večírek, na který jsme byli .též pozváni. 
V osvětleném sále náhodou padl mi zrak na boty mého muže a s hrůzou vidím, 
že jsou "štupované". Upozornila jsem ho na to, jeho to ale naprosto nepřivedlo 
z rovnováhy a po poznámce: "Eh, to je jedno" oddával se znovu s božským kli
dem hudebnímu požitku. Mně ovšem tento pendant k fraku dokonale zkazil 
náladu. Na cestě domů mně pak Věko s humorem dokazova], že do rámce jeho 
zásad o šetření štupované boty docela dobře zapadají. 

* 
Obstarávala jsem svému muži vše, co se jeho obleku týkalo, látky na šaty 

jsem vybrala, s krejčím vše smluvila, ten jen přišel a šaty zkusil; trvalo ovšem 
někdy dlouhou dobu, než si vůbec můj muž našel chvilku pro tyto, jemu krajně 
nepříjemné věci. Krejčího jsem vždy litovala; jeden rukáv třeba oblékl a Věko 
už druhý svlékal, tváře se při tom jako ubohá oběť. Na otázku krejčího, jak má 
to neb ono udělat, říkával: "Tomu já nerozumím, udělejte to, jak chcete, od toho 
jste krejčí, anebo se zeptejte mé ženy." Boty a klobouk jsem ovšem obstarat ne
mohla, proto také se velmi často stalo, že boty již měl velmi chatrné, než se od
hodlal jít si koupit nebo dát si dělat nové. V poslední době jsem mu i boty obsta
rávala a to z obchodu Baťova, poněvadž Věko na tohoto selfmademana velice 
držel a od jiného boty zásadně nechtěl z toho důvodu, poněvadž podle jeho 
mínění Baťa měl zásluhu o to, že pomáhal zdolávat drahotu. Z obchodu poslali 
nám vždy několik párů bot na výběr, já vyčkala, až byl můj muž v dobré náladě, 
pak si boty vyzkoušel a měl na nějaký čas zase pokoj. Když jsem mu někdy do
mlouvala, že musí na sebe více dbát, říkal s oblibou: "Oblékat se, to není žádný 
kumšt, to dovede každý mužský krejčí." 

* 
V srpnu r. 1919 po čtrnáctidenním pobytu v Luhačovicích odjížděli Jsme 

autem do Prahy. Pro poruchu automobilu byli jsme nuceni přenocovati v Lito-
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myšli a druhý den jeti vlakem do Prahy. Při přestupování v Chocni, mezitím co 
já s Lidunkou stála u našich zavazadel, procházel se můj muž po peronu ve svém 
turistickém a současně houbařském obleku, spokojeně se usmíval a kouřil ze své 
zamilované lulky. Náhle slyším za sebou hovořit dvě dámy ve smutku; starší 
upozorňovala mladší: "Podívej se, tohle je ministr Rašín" (bylo to krátce po 
Věkově demisi). "Cože?" udiveně povídá mladší, "tenhle strejc, to že je ministr?" 
Vypukly jsme s Lidkou v srdečný smích, ke kterému se můj muž po našem sdě
lení, které jsme mu za tepla učinily, z plna hrdla připojil. 

* 
23. prosince 1922 večer, kdy po dlouhém shánění jsem svého muže konečně 

přiměla, aby přišel aspoň trochu dříve k večeři (měl své zamilované jídlo), byl 
v neobyče.jně dobré náladě, s dětmi mluvil o jejich budoucnosti a náhle si 
vzpomněl, že chce připít jim na jejich štěstí. Prohlásil, že připít se musí vínem, 
dal otevřít láhev vína, což nikdy, nikdy nedělal, připil "na srdce a štěstí našich 
dětí" a pak prohlásil: ,',Děti, zítra je Štědrý den, přeji si, aby byl hodně slavnostní, 
matinka s Lidkou se obléknou do večerních toalet, my si vezmeme smoking." 
Nevycházeli jsme z údivu, co se to děje, že Věko, který v těchto věcech byl krajně 
lhostejný, vyslovil podobné přání. Děti vtipkovaly, jak se tatíček modernisuje 
atd. Ovšem, že jsme vyhověli a měli jsme Štědrý den opravdu slavnostní. Byl to 
vůbec náš poslední den, který jsme všichni společně doma ztrávili. Snad nelí
tostný osud sám našeptal lIm to přání, aby rozloučení jeho s domovem, který 
tolik miloval, a s těmi, kterým byl vším, stalo se způsobem slavnostním. 
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Dr. Lad. Rašín: 

Vzpomínka otci, příteli a učiteli. 

Domníval jsem se vždy, že moje povýšení na doktora práv bude oka
mžikem radostným. Není jím. Je to chvíle smutná, smutná proto, poněvadž ne
mohu poděkovat tomu, kdo byl mně nejen otcem, ale i přítelem a nejlepším 
učitelem," řekl jsem v závěru své promoční řeči. 

Otci, příteli, učiteli platí tato vzpomínka. 

* 
Dr. Alois Rašín byl zatčen 12. července 1915. Bylo mně tehdy 15 let, tedy 

věk, jemuž se říká "klackovitá leta", před nimiž neuchrání ani ta nejlepší a nej
pečlivější výchova. Po dvě leta byl jsem bez vedení pevné ruky otcovy a celá tíha 
výchovy nás tří dětí spočívala při všech ostatních starostech na naší neskonale 
dobré matce. Ale právě proto, že jest nejlepší matkou pod sluncem, nestačily 
vždy její síly, aby zkrotila svého nejstaršího, jenž - vstupoval do klackovitých 
let. A v takových případech ozval se z Vídně hlas otcův, který přes velkou vzdále
nost byl vždy pln onoho zvláštního kouzla autority, jemuž nebylo možno odolati. 
Nikdo z nás dětí nedovedl si prostě představiti, že by neuposlechl otce, a ani 
velká vzdálenost a dvouleté odloučení v ničem toto přesvědčení nezviklaly. 
V každém dopise z vězení, i tehdy, když v něm otec domlouval, káral, hněval se, 
bylo vždy tolik lásky, péče a starosti o vývoj naší povahy, že bolel nás takový 
dopis více, než sebe tvrdší slovo, sebe přísnější trest. 

"Muže šlechtí pevná vůle," píše otec v jednom z dopisů, "ale jen za ušlechti
lým cílem a ne tvrdohlavost a sobeckost. Poněvadž každý člověk žije ve společ
ností, má společenské čili sociální povinnosti, jimž musí často zdánlivý osobní 
prospěch ustoupit. Varuj se toho přepínati sobectví a tvrdost mysli a srdce, neboť 
často vice pořídíš jinak, než tím, když na první místo postavíš svoji vůli a svůj 
prospěch. Nechci Ti dělati nějaké laciné kázání. Ale jsi v letech, kdy se vytváří 
povaha, a rád bych, aby z Tebe byl gentleman každým coulem. K tomu jest 
třeba ušlechtilosti mysli, velkomyslnosti a smyslu pro sociální spravedlnost, 
poněvadž jinak je všechno jiné, jen ne "gentlemenlike". 

A v dopise k sedmnáctým narozeninám: 

"Můžeš a jsi zajisté přesvědčen, že vždycky jen to nejlepší jsem Ti přál 
a toužil, aby z Tebe byl pravý český muž, který by v budoucnosti mohl zdatně 
pracovati ku povznesení svého národa a své vlasti. Víš dobře, že se na Vás dívám 
jako na budoucnost svoji, jako na pokračování svého života, na jeho prodloužení 
ve Vás. Ač musíme býti od sebe vzdáleni právě v době, kdy dorůstáš v muže 
a kdy byla by Ti snad potřebna a mila rada tatkova, očekávám přece, že máš 
již tolik zdravého úsudku, abys neutrpěl škody ve svém vývoji. Nemají všechny 
děti takové štěstí, aby měly matinku tak vynikajícího ducha a srdce, která může 
jim býti dobrou a pevnou oporou v jejich životních pochybnostech, a doufám 
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pevně, že užiješ tohoto štěstí s veškerou důvěrou, láskou a vděčností, že nebudeš 
spoléhati na své mladé mužství vůči zkušené a všecky nás milující matince. 
A tak doufám, že až se vrátím, najdu ve svém Láďovi mladého muže, s nímž bude 
mi potěchou vésti přátelské hovory." 

, A: když přec~ někdy tvrdohlavost a sobeckost nabyla vrchu, když příliš spo-
lehal Jsem na sve mladé mužství, když studium trpělo přílišným provozováním 
sportu, ozval se v zápětí opět hlas otcův z Vídně tentokráte přísněji: 

"Těšil jsem se na to, že přijdu ven a že najdu doma mladého rozumného 
jinocha, se kterým budu moci mluvit a zacházet jako se svým mladým přítelem, 
s nímž budu moci o všem hovořit, najdu u něho pochopení pro každou věc. 
A náhle vidím, že's ještě nevyrostl z klackovských let, že opravdu nemáš jemno
citu a můžeš trápit matinku, o niž já zde v cizině se třesu, že můžeš dávat cítit 
že je třeba, abych já byl doma, abych Tě vedl, že schází moje ruka, že podařil~ 
se těm, kteří mne zde uvěznili, ohroziti moji budoucnost ve svých dětech a také 
v Tobě. Vzpamatuj se, hochu, vždyť to přece nevěřím a neuvěřím, že by's ne
chál?al, ~e :pro sebe se učíš, že by' s nechtěl vyniknout, že by's nechtěl býti prvním 
meZI svyml soudruhy ve znalostech a vědomostech školních. Přestaň se svým 
resonováním, pamatuj, že síla vůle jeví se v tom, že člověk se učí a dělá i to, co 
ho právě netěší, je-li toho potřebí k dosažení cHe." 

Jak mně tehdy bylo? Nevím již. Vím jen, že podobný dopis jest jediný toho 
druhu z otcových listů, které chovám jako nejdražší poklad. 

* 
Nebylo otázky, kterou by byl otec nezodpověděl, věci, kterou by byl nevy

světlil. Jako malé děti brával nás v neděli na výlet, každou květinu, motýla, 
ptáka dovedl pojmenovat, když vlak míjel hutě v Králově Dvoře, kde žhavé 
železo tekl? do vody, vyložil jak se dělá železo, jindy jak pivo se vaří, jak cukr se 
vyrábL Taje matematické rovnice a latinské gramatiky vyložil mně lépe a pří
stupněji než kterýkoliv můj profesor, takže nebylo možno nerozuměti. Jednou 
z nezvratných zásad otcových, kterou nám vždy vštěpoval, bylo: napřed povin
nost, potom zábava. 

N a gymnasiu studoval jsem vždy s vyznamenáním. Pravda, že počet dobrých 
v té či oné konferenci by I větší nebo menší, ale vysvědčení vždy s vyznamenáním. 
Myslím, že ještě nikdy nestudoval na střední škole student, který by nebyl 
~řesvědčen, že ten neb onen předmět je zbytečný, ať již latina, nebo matema
tIka atd., nebo který by na omluvu své špatné známky neuváděl, že ten neb onen 
profesor "si na něho zased"', že neumí věc vyložit atd. Ale každé takové rozumo
vání dovedl otec vždy přivésti do náležitých mezí: 

"Jsi na velikém omylu, že by latina byla zbytečností, je nejlepší cestou 
k dosažení životní (ne matematické) logiky. Čti život Řeků a Římanů, zvláště 
Římanů, kteří musili býti velikým národem, když dovedli ovládnouti svět a svůj 
jazyk položili za základ nových živých řečí francouzské, španělské, portu
galsk.é, rumunské ve vzdálených od jejich bydliště koloniích. Byl to veliký, 
státmcký národ a poněvadž doba byla jednodušší než dnešní, je vždycky jeho kul' 
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tura příkladem, na němž se možn?, učit, jeho řeč předmětem pr<:,cvič~ní živ~tní 
logiky. Budeš-li právníkem, ocems teprve "velkol~pou sou~ta~u nm.skeh<?vpr~va 
a budeš se často a často vracet k němu zpet. Nevlm, dal-ll Jsem tl Vehsskeho 
Život Řekův a Římanů. Ne-li, je v mé knihovně a ve~m! si. ho. A tak, ~ni.lý hoc~?; 
pracuj pilně. A pro život si pamatuj jedno: že nedoJdes mkam,. budes-b ~e UClt; 
jen tomu, co se t~ lí~í a co tě" t~Š.í, nýbrž že m~~,íš se prokous~t , naukamI, kt~re 
jsou ti snad prohvne. Kdo dela jen ~o, ,~o ho teSl a co se mu lIbl, ~ude ,sna~ tll~, 
čemu se říká po německu "schongel~t ,.a~e nebude ~pravdu ~zdel.a~ym <,;love: 
kem. Měl jsem přátele, kteří neudělalI ~l jedn? .z~ousku na umver~lt~, r:?~ev.~d: 
dělali vždy jen to, co je těšilo, jen mlsah a neŽlvIlI se a dodnes mUSI Je Zlvlt JIm. 
Jen tedy vážně a opravdově do práce." 

A jindy opět: "Říkal jsem Ti a psal, že hlavní věcí je stále se učit, stále být 
připraven. Bylo ?y velice smutné, abys nedokáz,al S"vojí vPí!~, že zmůžeš předmět, 
jako je matematIka a abys o tom nedovedl. take presvedclÍ l?r.ofesora. Je lh?: 
stejno, co si myslíš a jak ho oceňuješ. Dnes je to profesor a ty JSI student ~ mt;Sl~ 
jen vědomostmi zvítězit nad ním. V životě setkáš se, d~a~ý hochu, s .;uznyml 
lidmi, každý jsme jinak utvořen, máme svoje přednostI 1 .. chyby; Tv?p snahou 
musí býti, aby všichni lidé tě uznávali za zdatného a abys JIm take SVOJI zdatnost 
prokázal ... Lépe, daleko lépe je sednout si na matematiku, pracovat a zas pra
covat a prací to vyhrát. Neboť řekněme, že profesor není dobrý pedagog. Bud~ 
lepším pedagogem, když nebudu nic dělat a na špatné pedagogické schopnostI 
profesora se budu vymlouvat? Budu z toho já míti něco pro život, když si řeknu, 
že není možno předmět zmoci při takovém profesoru a nebudu nic dělat? A pro
tože jsem přesvědčen o tvém vyspělém rozumu, protože vím, že nemusím ti doka
zovat, že pro sebe se učíš, pro svoji budoucnos!, mohu pro~tě ~ ]jez dlo,uhé~o 
odůvodňování říci, že zvítěziti můžeš jedině úsIlovnou pracl, stalo u prael a ze 
také zvítězíš, poněvadž jsi Rašín." 

" ... Jinak jsem rád, že se lepšíš z deskriptivy. Můžeš-li dostati velmi dob
rou jednou, proč ne stále? To víš, Láďo, že mnoho a mnoho nadějí jsem do tebe 
skládal, zdálo se mi vždy, že tvoje nadání a vážná mysl mohly by býti základem 
toho, aby z tebe byl vynikající člověk, který by mohl vykonati mnoho, jistě .mno
hem více než já, poněvadž ses narodil v lepších poměrech. Ovšem k to~u Je po
třebí železné píle, skutečného vážného sledování cíle, tu neplatí mlsat jen to, co 
se líbí a nekousnouti do toho, co se zdá hořké. To může jen motýl, jen prchavý 
tvor ... Nevím, hochu, co budeš, až ponarosteš v celý muž. Ale jisto jest, že bu
deš vždy muset zacházet s lidmi milými a protivnými, dobrými i zlými, ušlech
tilými i planými, vzdělanými i nevzdělanými, bystrými i tupými. A budeš muset 
s nimi vyjít, neI;nůžeš-li je porazit, odstranit, moci zbavit." 

* 
Otec měl rád přesnost a stručnost. Nesnesl na př., aby dopis nebyl datován, 

aby byl špatně frankován a pod. Odpověď na otázku musela být vždy jasná, 
přesná, stručná. Velmi často, když zastával jsem do jisté míry funkci jeho osob
ního tajemníka a na danou otázku po některé věci odpovídal "myslím", "domní-
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vám ~e, že ... ", říká val otec: "Myslet, je nic vědět." Chtěl vždy určitou odpověď: 
ano, ne, kdy, jak, kde, proč. Opět cituji dopisy: 

"Těžko odpovídat na Tvůj a Mirkův dopis bez data, podle pošt. razítka 
z 5. III. Nemohu to přečíst a nevím, proč mi tu nesrozumitelnou škrabanici 
posíláte." 

Nebo: "Tvoje dopisy a lístky jsem správně dostal. Z posledního z 12. 3. 17 
jsem musil platiti pokutní porto 10 h, poněvadž jsi přilepil dvě známky po 3 h 
(jubilejní s Jos. lL), které již neplatí. Mladý muž musí sledovati takovéto před
pisy i když není filatelista, aby včas užil známek, jež má v zásobě. Kuchařka to 
vědět nemusí, ale mladý, inteligentní muž, ano." 

* 
Dovedl žíti ve vzácném souzvuku s přírodou. Miloval slunce a vzduch 

a žádné horko nebylo dost veliké, aby z polí a luk zahnalo jej do stínu. Prázdniny 
trávili jsme vždy v samotě a otec při svých dovolených celé dny trávil v lese. 
Řadu let v píseckých lesích, poslední léta v Kamenici, kdy odcházel v 5 hodin 
ráno a vracel se pozdě odpoledne osmahlý, zpocený s ranci hub, které rád hledal, 
všechny znal a asi 36 druhů sbíral. V dřívějších letech rybařil, později i motýly 
chytal a pěstoval z housenek, při čemž opět dovedl každého pojmenovati jeho 
vědeckým jménem. Příroda neměla pro něho tajemstvÍ, mluvila k němu svojí 
řečí a nikde neušlo mu ani hnuti. K této lásce k přírodě vedl i nás a byl jistě 
z prvních, který pochopil a ocenil velký výchovný význam skautingu, zavádě
ného k nám před 15 lety prof. Svojsíkem. 

"Budeš-li spát venku," píše z vězení, "nezapomeň, že lidské mládě nemá 
srst a že musíš mít dobrou deku. Koupej se hodně a sluň na slunci. Na prosto
cviky nezapomínej. Běh cvič s rozumem. .. Nakonec pro Tvůj junácký deník 
tento veršík: "Jen zkus a pohoď děcko na skálu - z vlčice prsu dej mu mléko 
ssát, s liškou af žije v mrazu, úpalu, rychlostí budou mu nohy, silou paže hrát." 
Tak žij s přírodou a v přírodě, chlapče!" 

* 
Otcova skromnost byla všeobecně známá a téměř příslovečná. Tento buržoa 

a zaprodanec kapitálu, byl jediným z ministrů prvního kabinetu, který neměl 
kožich a který stále ještě chodil pěšky, zatím co ostatní se vozili. Vypráví se řada 
pravdivých anekdot o jeho záplatovaných kalhotech, příštipkovaných botech 
atd., které velmi často mu pomohly, aby přesvědčil deputace žádající vždy nové 
a nové oběti od státu, o nutnosti úspor. Heslo "Pracovat a šetřit" neuplatňoval 
jen na schůzích jako demagogický "šlágr", ale i v soukromém životě a v rodině. 
Ve známé řeči 25. března 1919 horlil proti rozmařilosti a užívačnosti a řekl mimo 
jiné: "Když jsem sem šel, stálo u vchodu děvče, jež nabízelo pomeranče. Zeptal 
jsem se, co stojí, a ono mně řeklo: 2 Kč. Ptal jsem se dále, zdali je prodá, že ano. 
Každého, kdo by za tyto 2 Kč pomeranč koupil, dal bych postavit pod kuratelu." 
Tato pasáž o pomerančích vynesla sice otci demonstraci prodavaček z Ovocného 
trhu před ministerstvem financí, pro nás doma však znamenala již dávno před 
tím, že nikdo nesměl ani pomysliti na to, aby si koupil pomeranč. 
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Měl jsem často různé touhy, někam do ciziny se podívat, koupit si něco 
a pod. Přistupoval-li jsem s tímto přáním k otci, byla jeho odpověď: "Nemám 
nic proti tomu. Vydělej si!" A já vydělával jak se dalo, překlady z frančtiny ap., 
abych pak za vlastní vydělané peníze procestoval kus světa. Po celou dobu svých 
universitních studií dostával jsem na všechny své potřeby 100 Kč měsíčně. 

"Jsi dosti veliký," píše otec z Vídně 19. prosince 1915, "aby's všecek dosah 
posouditi mohl a pro život mohl si vzíti poučení, že jen na sebe můžeš spoléhati, 
že rodiče sice mohou Tě podporovat, že však mohou přijíti do takových poměrů, 
že pak jen na svou vlastní sílu spoléhati musíš." 

A když kdysi - v době těch klackovitých let - usadilo se v mé hlavě ne
. zvratné přesvědčení, že k návštěvě divadla jest nutně zapotřebí smokingu, do
vedl je otec velmi energicky zvrátiti: 

"Jedno mne velmi mrzí: že nejsi rozumný, že nechápeš, jak je malicherné 
chtíti smoking a od kusa hadru činit závislým chození do divadla. Je mi přímo 
nepochopitelno, že by's Ty, jinak bystrý a logicky soudící mladík, neviděl, jak je 
naprosto nutné všecky potřeby zmenšiti, býti skromný a v odříkání viděti cha
rakterovou sílu. Vždyť i dvorní ceremoniel byl změněn a může se jíti k audienci 
v černém kabátě a nikoli ve fraku. Nechoď do divadla, nebo jdi se postavit do 
parteru nebo na první galerii. Byl jsem již doktorem a chodil jsem do parteru, 
ani mně nenapadlo, že bych směl tolik utratit, a chodil jsem raději častěji 
a lacino, poněvadž jsem tam chodil pro svoje vzdělání, ne ukazovat kabát. Zů
stane při mém rozhodnutí, ani písmenu neslevím a říkám znova: smoking nepo
třebuješ. Až se naučíš býti skromnější, až pochopíš, že všecka dosavadní snaha 
Tvých rodičů byla zničena, že jsou ve skutečnosti ožebračení, že jsi synem chu
dého advokáta, který bude musit v padesáti letech začínat znova, až pochopíš, 
že důsledky toho také Ty musíš nésti, že musíš si mnoho odepřít a s radostí 
odepřít, chceš-li býti vážný muž, budeme mluvit dále." 

Výstižnější však, než cokoliv jiného, jsou dva řádky, které otec připsal na 
korespondenční lístek, posílaný mně matkou do Krkonoš: "Srdečně Tě pozdra
vuji. Neutrácej, byro by zle. Tvůj tatka." 

* 
O útočníku, který spáchal na něho atentát, zmínil se otec jen dvakrát. Když 

byl vynesen přispěchavšími lidmi do bytu, dostavil se v zápětí policejní president. 
Bienert a hlásil, že útočník je zatčen. Na toto hlášení odvětil otec jediným 
slovem: "Legionář?" 

A podruhé v sanatoriu v době, kdy uvědomoval si již svůj beznadějný stav, 
12. února, týden před smrtí. Atentát připadl do doby, kdy studoval jsem k po
sledním zkouškám na universitě. Otec vyháněl mě od svého lůžka, připomínal, 
že mám před zkouškami, a naléhal, abych se ve studiu, na které přirozeně neměl 
jsem ani pomyšlení, nedal rušiti. A tak i zmíněného dne nemyslil na sebe, ale na 
své děti, když ke mně v přítomnosti bratra prohodil: 

"Kdy začneš studovat? To by bylo to nejhorší, kdyby se tomu klukovi po
dařilo, abyste nějak zbumlovali." 
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Dr. Mirko Rašín: 

Můj otec a mládí. 

Sle~ovaHi kdo pečlivě činnost mého ot " v' 'v. 
duch neprestal nikdy být mladý St'l c;.' m~sd Sl povslmnouh, ze Jeho 
a r;ovým objevům všech oborů ~ské~oe ~~~c~I, stal~ ~yl pří~tupný novotám 
skeho cítění. Při hledisku však 'ev I tV v~ e~l a kona~l, novym směrům lid
veliké plus: dovedl cítit a cháp~t J : ~ .e~ o vecem zauJímal, měl proti mládeži 
než ona, poněvadž měl své bohat ,Ve~l}a °t?na, dovedl je však posuzovat lépe 
vědomosti. e z usenos I a za mnoho pilných let nastřádané 

, Tato pružnost ducha jej přibližovala ke v , 
V J~~lO společnosti zakřiknuti jeho autorit ,:~e~u ,}:nladeI?~' ~ladí necítili se 
s pntelem. Seznávali že zájmy které ~~_'!:~ ~z pnpadah Sl, Jako by hovořili 
nouti S naprosto upřimným Zájmem. vyp nUJI JejIch duše, dovede on vyposlech-

Byli jsme ještě škole neodrostlými dVt ' "v' 

naším otcem a otci našich kam ' d o De v mt kl ~ JI. Z )sn~e mlhavě cítili rozdíl mezi 
bl' "k ara u. e s a duse Je vždv J' k b't emy, teré jsou pro staršího člověk d' v·v· a o na I a "pro-
poutavosti; starší člověk má svoje opr ~ ~vno b~~resenou s~mozřejmostí bez 
my jsme nikdy z úst otcovy' ch neslys~evll' ove PI,rdo , em

d
y, starosh a smutky, Avšak 

A m l' v b nev I ne o povědi' De' , k'" ys lm, ze y měl opravdovou radost kd b '" J ml po oJ ' 
on mně vysvětloval, jsou m0.l'e neJ'hloub'evJ'I' YtkY :nI ?h1v °dde mn,e dnes číst, že to, co 

. u ve e ve omosh. 
Vzpomínám-li na ty doby kd vb' v v 

rostl se mnou. Když jsem byl ~ kY ~oneb yl. Jeste duševním vůdcem, vidím, že 
zoval sport ať jakýkoliv zajímat au ~~ yl Jakoby skautem, když jsem provo
s takovými znalostmi Že se kazvd~e o v~le'dco se; ve,sportu dělo, hovořilo něm 
J v, h ' Y musI omnlvat v .. t V 

yZIC , vesloval nebo podobně Míval' v ,:' ze JIS, e v mládí jezdil na 
17 a 18 letech nejvíce o lyriku' . k }~~m vzdy zaJem o lIteraturu a ve svých 
despota, domýšlivý tyran _ . ~~am an!, Jm~k .n~I~e., Tvrdý autokrat, neústupný 
let~m "štěnětem" (přezdívka j~ho rá~~l~ah ~lZ~.h~e; - debatoval se sedmnácti
?e mformovat, připouštěl moje důvod v~~, le :c ych p.robl~mech umění, dával 
Jako by i jemu bylo sedmnáct Bl' y, pn,llma ne~dy I mOJe názory právě tak 
moderny v poesii Četl li t~ke" Y'dJsle~n tehdy dostI nekritickým obdivovatelem 
b' vb' J a Vl a Jsem na něm op d asen ne o prosu, o níž mohl říci k" , rav ovou radost, našel-li 
dovedl nadchnout zrovna tak jak:~ ;zt~~e~~os~uz~ní, že se mu líbí. Někdy se 
romance či Březinova "Matka", y o ya lchhckeho ekloga nebo Nerudova 

. Otec si nikdy nezapomněl uvědom . , 
ŽIvota mladého člověka' láska A t OVa.~l, v c0.le hybnou pákou duševního 
přečtou tyto řádky; upa~atui se ~: '~h se J~ste upama!uje mnoho z těch, kdož 
pozdravem kladenou _ bylo' C'o d}l' o ~ vI~kllou otazkou - často ještě před 

b h' v '" e a vase as ia?" P dl r u o y prekvapený nebo překvapen' v '. ove - I se mu úskok a 
svědčen, že je otec do detailů z rav:Us~ ~acervenal.a .~řlZnal tak, jako by byl pře-
vedl se radovati celým srdcem Pneboť b fe~o ~ebo JejIch vnesnázích v lásce - do-

, y s as en proto, ze mu mládí důvěřovalo 
~ . 

Vždy chápal otec ideové bouřliváctví a revoluční sklony mládí: vždyť sám 
byl ve své činnosti až do smrti jakoby myšlenkovou smrští. Co však nikdy ne
ustával připomínat, bylo, že vždy je nutno stavět, že, chce-li kdo odstraniti ideu, 
musí vědět předem, co zařadí na její místo, jaké to bude míti následky. Vždy 
žádal: nejen kritiku, nýbrž i plán do budoucna. 

A k tomu směřovala jeho touha: nalézti tolik klidu, aby se mohl habilitovati 
na universitě v oboru národního hospodářství a finační vědy. A bylo by bývalo 
více těch, kdož by znali jeho mladé srdce a jeho lásku ke všemu mladému. 

Josef Rašín, ředitel měšťanských škol v. v.: 

Pan policej í komisař. 
(Vzpomínka ze života Dr. Al. Rašína.) 

V únoru r, 1894: byl dr. Rašín v procesu Omladinyl odsouzen výminečným 
soudem do vězení na dva roky. Již od vánoc r. 1893 byl vyšetřován na svobodě, 
neboť výminečný soud propustil Rašína, Sokola, Škábu a Antonína Hajna po tří
měsíční vyšetřovací vazbě s podmínkou, :že složena bude za ně kauce 40.000 zl. 
Kauce byla rychle sehnána (dr, Julius Grégr sám dal, čím tehda mohl dispono
vati, totiž 30.000 zl.) a mladí přátelé byli nadále vyšetřováni na svobodě a po 
rozsudku nebylo jim trest ihned nastoupiti. Trest nastoupili až v červnu 1894, 
když zmateční stížnost byla zamítnuta. 

Dobu od února do června trávil dr. Rašín u svých rodičů v Nechanicích, 
kde matička snažila se náležitě jej vykrmiti, aby snáze snesl ony dva hubené 
roky, které ho očekávaly. Přátelům v Praze zastesklo se po Rašínovi a potěšili se 
aspoň hojným vzájemným dopisováním. Antonín Čížek snad nejvíce zatoužil 
spatřiti opět Věka (přátelé nazývali Rašína Věkoslavem po způsobu chorvat
ském). Aniž by co oznámil, rozjel se Čížek jednoho krásného květnového dne do 
Nechanic, kde před tím nikdy nebyl. S Cížkem jel tehdy Alois Hajn. Od nádraží 
dobřenického vykračovali si oba statečně k Nechanicům. Před městem 
spatřili pěkný hostinec, náležející hraběti Harrachovi a zvaný "Na Hůrce", kde se 
zastavili. Hostinská pL R. s ochotou je obsloužila a na dotaz po rodině Rašínově 
velice se rozhovořila. Vyložila jim místní politickou situaci, jako že v městě jsou 
dvě strany, jedna těch Rašínů, zvaná také sokolská, a druhá hraběcí, zvaná také 
elita (že vtipkáři rádi před slovo elita přidávají hlásku j, jim ovšem neřekla). Na 
Čížkův dotaz, co soudí o tom mladém Rašínovi, řekla otevřeně, že toho doktora 
tam páni nemají rádi, píše pořád něco do novin o "zabitém okresu" a po
dobné věci. Starý pán, který je starostou města, je sice také proti hraběcím, ale 
je mírnější než ten mladý. Čížek, který byl neobyčejně vtipná hlava a velikým 
milovníkem švandy, přistoupil k paní hostinské a učinil jí důvěrné sdělení: 
"Vidím, že jste velice moudrá paní a mohla byste nám poraditi. Jsem policejním 
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komisařem z Prahy a přicházím s kolegou dra Rašína zatknouti. Rád bych však, 
aby se to stalo zcela nenápadně. Mohla byste nám popsati dům, kde dr. Rašín 
bydlí, abychom se již nemuseli nikoho doptávati?" Oči paní hostinské zajiskřily 
a ihned prohlásila fešnému panu komisaři (jak známo, byl Čížek neobyčejně 
sličný muž), že pány k domu dovede. Bylo smluveno, že páni přijdou po levé 
straně ulice a pL R. po pravé. Dům, u něhož se paní R. zastaví, je dům Rašínův. 

Co bylo umluveno, bylo přesně provedeno. Však co to? Z domu vyletěl dr. 
Rašín, který se byl právě díval z okna, objímá se s oběma návštěvníky a vede si 
je pln radosti do domu. Paní R. proměnila se v solný sloup. Ale jen na okamžik, 
neboť záhy seznala, že bude nejlépe zmizeti. Zvěst, že Omladináři přišli navštívit 
dra Rašína, rozlétla se městem a mladí i staří přicházeli, aby je pozdravili. Záhy 
byla v hostinci u České koruny improvisována četná schůze, kde rozproudila se 
přátelská zábava, která dostoupila vrcholu, když Antonín Čížek svým rozto~ 
milým a vtipným způsobem vylíčil, jak si zahrál na policejního komisaře. Ale 
paní R. prožívala od toho dne těžké doby. Jakmile ukázala se dole v městě, ptali 
se jí lidé, jak to bylo s tím policejním komisařem, a páni kluci uctivě smekali 
čepice a volali: "Má úcta, paní Mrvová!" 

Z nesnesitelného tohoto postavení vysvobodila ji hraběcí správa, když 
jejímu muži k jeho žádosti dala jiný hraběcí hostinec ve vzdálené krajině. 
Paní R. si však svatosvatě umínila, že nikdy již nechce nic mít s policejním komi
sařem, byť by byl sebe fešnější a kdyby byl třeba z Paříže. 
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VZPOMíNKY ČLENŮ "MAFFIE", 

POLITIKŮ 

A SPOLUPRACOVNÍKŮ V BANKOVNíM ÚŘADĚ 

A V MINISTERST'VU FINANCÍ 



Senátor Ing. Bohdan Bečka: 

Jak jsme s Drem Rašínem připravovali 
první státní rozpočet. 

Po mučednické smrti dra Rašína mnohé nesprávné nazírání na jeho činy 
bylo v naší veřejnosti opraveno, mnohé jeho úmysly, snahy pochopeny a jim 
porozuměno. Přes to však povaha a nitro dra Rašína u veliké většiny i těch, kteří 
častěji s drem Rašínem se stýkali, zůstaly nevystiženy. Setkal jsem se a setkávám 
se i dnes s těmi, kteří jsou názoru, že dr. Rašín byl tvrdý, nepoddajný člověk, pro 
politický život nedosti umírněný a klidný. Jaká to zásadní mýlka - pravý opak 
toho všeho byla skutečnost! 

Dr. Rašín byl člověk silný, dobrého srdce, pevného charakteru. Mám řadu 
důkazů pro toto své rozpoznání a je jistě mnoho těch, kteří zahlédli slzu v oku 
dra Rašína, jednalo-li se o národní naše zápasy, nebo o osudy a útrapy našich 
menšin. Dr. Rašín dovedl býti velmi rozvážný v otázkách politických a s největ
ším klidem, ano humorem, dovedl připravovati jich rozřešení a dospívati s od
hodlaností sobě vlastní k žádoucímu cíli, aniž zúčastnění toho pozorovali. 

* 
Vybírám jednu ze mnohých podobných skutečností, která pnmo mne se 

dotýkala, totiž jak dr. Rašín zabezpečoval sobě rychle projednání prvého státního 
našeho rozpočtu a jeho schválení beze změny. 

Dr. Rašín viděl v ústavně projednaném rozpočtu důkaz konsolidace státu, 
důkaz jeho životaschopnosti oproti zahraničí a velikou oporu našÍ měny. Byl 
přesvědčen, že jest potřebí, má-li toho dosáhnouti, aby rozpočet byl hladce, bez 
mnoha změn, ústavně projednán a co možno jednomyslně schválen. 

I v době nejúsilovnější své ministerské činnosti, nalezl dr. Rašín času, aby 
v podvečer přicházel do "Národních Listů", kde v jeho pokoji konávaly se přá
telské rozhovory o všem možném, co dotýkalo se našeho veřejného života a stát
ních potřeb. 

Počátkem května 1919 za podobného rozjímání vytáhl dr. Rašín několik 
půlarchů oklepů a se zřejmým uspokojením, podávaje mně je, pravil: "Tak tu 
to je, doufám, že to bude zajímati i vás, zítra 'mně to vrátíte a dostanete druhou 
porci - ale zůstane to mezi námi!" 

Samozřejmě, že mne zajímala čísla našeho prvého rozpočtu i vysvětlivky 
dra Rašína, živě mně podávané. Ve třech následujících schůzkách probrali jsme 
připravovaný rozpočet a diskusi zakončil dr. Rašín šibalským úsměvem a asi 
těmito slovy: "Tak, milý pane inženýre, vězte, že nadarmo jsem vám všecky 
svoje úmysly o rozpočtu nevykládal, teď je znáte a doufám, že podporu svoji mně 
neodepřete, aby byly co nejrychleji provedeny! Bude vaším úkolem, abyste je 
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chránil ve výboru a prosekal roz očet . k . v 
pod střechou. _ Ujednáno _ p t Ja Je -, - ?O konce cervna musíme ho míti 

, , " vezme e generalm zpravodajství. " 
Na me namltky, že to stěží pů 'de . rk v. , 

nárok strana agrární i národně soc' ~l ~ J~ I yOZy na vJ~namný tento referát činí 
v • Ia m, usecne odvebl: "Zdrávi byli." 

Dne 13. kvetna podán jest rozpočet sněmo v v, 
obsažným výkladem a žádostí za přidvI' v~e ~ dr. Rasm doprovodil jej 

e em rozpoctovemu výboru 
V rozpočtovém výboru po sněmovní s hO. , .' 

zpravodajů; za generálního' zpravodaje n c h~z:;vol~~em, p!lstO?peno k volbě 
poslanec Bradáč mne a 'ebo n' h v avr c. en ubu ceskych agrárníků 
nec Slavíček. Návrh P;k J"ed~~mr YVSlre~e dOhPo:1UČIl člen národních sociálů posla-r ' db ne sc va en Po té zást . " m~ncl, o orový přednosta Groš žádal b "v v upce mmlsterstva 
proJednán, ovšem bez újmy věcného rozb~rJ. rozpocet co mozno urychleně byl 

Předseda posl. A. Němec mínil že "est rb' . 
vodaji čas na sestavení referátu b' I ~ k po re I po~~chatl generálnímu zpra-
stávce polední mohu referovati: ~elikof~e h~ape~, kdyz !se;n p~ohlásil, že po pře
obeznámen. Odpoledne po zhušt~né f ;vmc~ poloz~~ch Jsem s rozpočtem 
~u!a s n:a1ými celkem pozastávkamin; r;h~~at uk~em z~haJena deba!a, která ply
CItl v plenu sněmovním přijetí rozpo Vt y . k . a. bze124. cer;na :nohl Jsem doporu-

c u, Ja Jej y rozpoctovy výbor schválil 
To pak stalo se skutečněive schůzi N S "v • 

k~yž jsme se setkali, bodře prohodil dr . v; ~IZ dne 27~ čer~!1a 1919. Po schůzi, 
P~l ~las~:,~nÍ - pěkně to u nás klapal~.~~~~ř 'bNod ~as,e re~l~ byla lepší jako ta 
nalru reZlserem byl dr. Rašín sám " k t e a v o la?ah~ ~e nepozorovaným 
nutno zdůrazniti, že 8. července i~~~mo eprvve Y ~obe nedavne Jsem byl zjistil, ale 
Tusarova, kde ministrem financí byl prvonf edPre

C 
sHtave~:-. byla nová vláda, vláda 

. r. . oracek. 

Poslanec Rud. Bergman: 

Jak Dr. Rašín honil - Dra Rašína. 
(Veselá vzpomínka.) 

Za první úřednické vlády Černého vládla, jak známo, "pětka", ve které 
tehdy byl dr. Rašín. V té době jednoho krásného jitra byl jsem telefonicky volán 
do bytu i kanceláře a bylo mi!sděleno, že se mnou musí dr. Rašín za všech okol
ností mluvit. 

Volal jsem tedy po tomto sdělení sám dra Rašína a ten mi z vládní síně ve 
sněmovně telefonoval, že si přeje informace o pozemkové reformě. Sdělil mi, že 
je důležitá schůze "pětky" a přál si, abych - sněmovna toho dne nezasedala -
přišel přesně o 12. hod. k obědu do sněmovní restaurace. 

Než jsem odešel do sněmovny, bylo mi v sekretariátě Rolnické Jednoty 
sděleno, že o 3. hodině ke mně přijde jistá deputace, která odjíždí zase vlakem ve 
4 hodiny, a já přislíbil, že ji přesně o 3. hodině přijmu. 

Přišel jsem o 12. hodině do sněmovní restaurace a čekal trpělivě na dra 
Rašína. Ale dr. Rašín nešel a nešel-' schůze pětky se značně protáhla. Ke druhé 
hodině 'telefonoval jsem dru Rašínovi do vládní síně, přijde-li, on mi sdělil, že za 
malou chvíli. 

Tato malá chvíle trvala do půl třetí, kdy konečně zřejmě v nedobré náladě 
se přiřítil dr. Rašín ke stolu, kde jsem ho velmi netrpělivě očekával u vědomí, že 
ve 3 hodiny mne bude čekati v mé kanceláři deputace, jež nemá času nazbyt. 

Chtěl jsem tedy rozmluvu s drem Rašínem odbýt co nejrychleji. 

Dr. Rašín však velmi důrazně se dožadoval rychlého donesení oběda a pustil 
se s velikou chutí do přinesené polévky, na kterou huboval, že je studená. Při tom 
přišel na jakési téma z mediciny, jímž zřejmě se chtěl pobaviti a zbýti se nemilé 
nálady, kterou si přinesl z vládní síně. 

Když mu bylo doneseno maso, řekl jsem: "Pane doktore, mám ve 3 hodiny 
ohlášenou návštěvu, spěchám, sdělte mi, co si přejete." 

Do dra Rašína jako když píchne, odložil příbor, zlostně se na mne podíval 
a řekl pohněvaně: 

"Jsem od časného rána honěn jako blázen a ani najíst mne nenecháte!" 

Na tento výbuch hněvu odvětil jsem klidně:. 
"Pane doktore, Vás honí přece od rána dr. Rašin, tomu vynadejte a ne 

nlněl" 

Dr. Rašín zprvu se ještě na mne podíval zle, pak se dal ale do upřímného 
smíchu a řekl: "Vy máte docela pravdu, honim se opravdu sám." - Nato se mne 
vyptal teprve na příčinu mého spěchu a pozval mne na 7. hodinu do své pra
covny v "Národních Listech", kde jsme o věci zajímající jej z pozemkové reformy 
pak klidně pohovořili. 
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Viktor Dyk: 

Vzpomínka prosincového dne. 

Rok po roce ubíhá od onoho společ'h b v . 
Mladé generace. Mluvil jsem na něm v sobot

e ~ o eda p~, pardub!~kém sjezdě 
Onu památnou řeč promluvil která bl' u .vecer, dr·

v 
Rasu; v nedeh dopoledne. 

atentátu a vytvořily jeho ovzduší B i·a zarr;:n~ou k,e stvamcím, jež předcházely 
viděl jsem dra Rašína v tak db; y Jsem ~smovym sousedem. Dávno už ne
ného dojmu, kter'm o • o rem rozmaru }~ko o~oho dne. Byl si vědom sU
se jednotlivostí ·e lch p:t~~~a tempe:~.mentm Jeho reč; a byl si také vědom, že 
veselou náladu. JBlYl z ~ěch k~r;;:\:~~~~je. ~l~ t~T sp~še stupňovalo než hatilo jeho 
gionářském" assu '. eSl na oJ. \..dyz se nekdo z nás zmínil o le-
zasluhují. Co 1sem ř!~h~~~i1j~~~ ~~a~lOu. ,,~obrých se to netýká a špatní t~ho 
hodně a klidně. A už ~ic. žertoval r::,cI ~ co Js~m ř;~l, dokážu," odpověděl roz
onoho dne a cítil se šťastným že ho ' sPhry~olva 'v CItll se mladým mezi mládeží 

, , poc Opl a a ze mu porozuměla. 
Rok po roce ublhá od onoho prosinc 'h d J v v v . 

mi pro dlít ve společnosti Rašínově Al ~.ve, o v ne. este nekohkrát událo se 
kdy chvíle poklidu při společné~ ob ~ ~)me ~z ~t~?s!éře, bouřlivé, vzrušené, 
Bouře přišla; stál v ní pevně a hrdě nes~aev.~ a~ u lCI~h. byla. pozapomenutá. 
si vědom, že má dost sil a ener" ~l se u nout. O] byl Jeho živlem a byl 
až na krev. Příliš však věřil v fl~, .aby o~sta~ v seb~ prudší vichřici; čekal odpůrce 
se v něm zákeřný vrah. vUJ naro ,a y byl cekal, že kromě odpůrců najde 

Dr. Karel Engliš, ministr financí: 

Zápas, či spolupráce? 
Setkal jsem se osobně s d R v, 

tvoření Státoprávní demokracier:~ asm~m. teprve k~átce před převratem při 
národně demokratické. až do jeho ;~gC:v ké~semk s mm ve straně této, později 
poznání mne mocně fitah lC o s onu. Od první chvíle osobního 
dem. Byl bych mu rá~ pom~~~l S:~~ec;l~~ ~sobn~stí, e,nergií, .bystrostí i rozhle
s drem Vlasákem Osnovu zákona o O' v a:-odm:n vyboru Jsem mu sdělával 
rentem. V Národním výboru jsem vpuJcce N~ro?~ svobody, jejíž jsem byl refe-
o pružných platidlech, prvního m!t~;~~T~o s ;:k~ ~ouhlas~~ ~~novu, zák~na 
shro~á~dění, který nikdy nevešel v platnost vzhl~~~e~o ~cnlvl, o RNa::,odn~o 
opatremm. a Slm asmovym 

Hned po převratu byla uspořádána měno' k . "V , 

zpracoval během čtrnácti dnů a předl v'l T I dva an et~, !ejlZ v;ysl~dky jsem 
tIskem (tištěno jako rukopis' Měn ~Zl 'r. e n~ ~Ukopls?-e Rasmovl a později 

. ovy a mancm problem československého 
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státu 1919) Národnímu shromážděnÍ. Ale hned při prvních měnových opatře
ních dostal jsem se do rozporu s nimi. Na místě nucené restrikce poloviny sou
kromé držby a výměny za nezcizitelné dluhopisy jsem doporučoval valutární 
5% půjčku. Nejde zde o problémy samotné a proto se u nich nezastavím, nýbrž je 
pouze registruji. 

Ale jakmile dr. Rašín zahájil svou akci, upustil jsem od další polemiky, 
abych nerušil jeho díla. Druhým předmětem neshody byla dávka z majetku, kde 
šlo hlavně o zdanění fiktivního přírůstku hodnoty, proti němuž jsem se stavěl. 
Když se po prvních volbách do Národního shromáždění tvořila nová vláda, 
jednal se mnou president republiky i Tusar o vstup do vlády pro finance. Strana 
souhlasila, abych přijal ministerstvo obchodu, ale nechtěla svoliti, abych jinak 
než za svou osobu převzal finance. Učinil jsem tak, ale strana národně demokra
tická nevstoupila do vládní většiny. Hned první větší transakce, vyřízení váleč
ných půjček, vyvolala prudký Rašínův odpor. 

Avšak spory naše nikdy nerušily pěkného osobního poměru v soukromÍ. 
Z té doby pochází obraz Rašínův v ministerstvu financí od Strettiho.*) Každou 
sobotu při mém odjezdu do Brna dával pozdravovat malého Karlíka. 

* 
Když jsem v prosinci 1920 už za úřednické vlády při projednávání úpravy 

platů státních zaměstnanců odmítnul vyhověti nepředvídanému návrhu poslan
kyně Pechmanové za další zvýšení o 800 milionů, kterýžto návrh parlament 
přijal, když jsem před hlasováním pronesl krátkou řeč na heslo "Demokracie jest 
odpovědnost" a po hlasování opustil křeslo, abych se vrátil do poslanecké lavice, 
byl dr. Rašín první, který mně šel vstříc a podával mně ruku. Tento boj jsem vy
bojoval, poněvadž senát se vrátil k mému původnímu návrhu a president repu
bliky mé demise nepřijal. Ale tu začal nový boj o finanční plán roku 1921. Šlo 
hlavně o druhé procento daně z obratu, o finanční sanaci obcí a některé menší 
předlohy. Právě sanace obcí byla dru Rašínovi proti mysli. Sanoval jsem obce do 
80 %, chtěje zbytek řešiti úsporností. Dr. Rašín chtěl čeliti nehospodářstvÍ obec
nímu krisL Nazval tuto osnovu v klubu průmyslníků, kde jsem přednášel o svém 
plánu, socialistickou demagogií. Rašín zorganisoval za úřednické vlády národní 
koalici a vytvořil "Pětku", která soustřeďovala politickou moc. Dr. Rašín nesou
hlasil s mou demisí v roce 1921, ale viděl jsem, že nemohu v "Pětce" pronésti 
svých plánů, jež byly později s určitým obmezenÍm provedeny. 

V roce 1922 vzplanul ideový boj o deflační politiku, která byla prakticky 
prováděna hned od počátku roku a za kterou převzal odpovědnost dr. Rašín, 
vstoupiv na podzim do Švehlovy vlády národní koalice, v níž pracoval jen ně
kolik měsíců do svého tragického skonu. 

*) Stretti Vikitor, jemuž' jsem malbu svěřil, si stěžovaJ, že nemůže nalézti pravé posice. "Ruka 
vpředu - tot' j,ak'Ůby na vybirání daní. Ruka za vestou - co schází k Napoleonovi, leda dvou
rohák?" "Víš, mistře, co? Až k tobě přijde Dr. Rašín, začni ,0 mé politice, 0il1 se roz'ohní ahudeš 
nút posíci." Ale ráno druhého dne přišel Rašin ke mně a já mu řekl, co začne Stretti. Stretti od
poledne marně usiloval vyprovokovati Rašína, který se jen usil.1Úval, až vyhrknul: "Copak si mysllte, 
že to nev1m?" 
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V čem. jsem se rozcházel s drem Rašínem, nebyly cíle, ani hlediska, nýbrž 
metody. Rašín byl veskrzeTadikálnější a revolučnější. Šel přímočaře na měnu, 
šel přímočaře proti válečným půjčkám, chtěl léčiti obce krisí, chtěl radikální 
vzestup měny. Proto provázely jeho opatření stálé krise měnové, hospodářské 
a finančnÍ. Není sporu, že v krisi je mnoho ozdravovacího a že přímočarost je 
jednoduššÍ a obecně pochopitelnější. Rašín byl neohrožený a nebál se žádné 
krise, díval se za ni. 

Posledněkrát jsem jej poslouchal v desítce, když se v dlouhé, celonoční 
schůzi projednávaly, tuším v prosinci 1922, úřednické předlohy, tentokráte de
flační. Rašín byl k ranním hodinám v nejlepší náladě a vykládal nám o svých 
zážitcích v MoUersdorfu. To bylo naposled. 

* 
Napsal jsem do "Lidových Novin" pod dojmem jeho smrti nekrolog "Ministr 

dr. Rašín mrtev". Otiskuji jej zde, poněvadž vyšel z hlubokého pohnutí tragické 
chvíle: 

"Dotlouklo srdce lví. Dr. Rašín nasadil směle svůj život za český národní 
ideál v Rakousku, byl odsouzen k smrtj, vyvázl životem, který zachoval proto, 
aby po čtyři roky pracoval pro dobro republiky a za to aby v osvobozené vlasti 
byl zavražděn Čechem. Nezralý mladík zabil národu Rašína, velkého ministra 
a státníka. Hrůza musí pojmouti každého Čecha, hrůza o osud národa, který 
takovým způsobem zachází se svými nejlepšími syny. 

Ztráta je veliká, poněvadž muž byl veliký. Byl jsem odpůrcem mnohých 
názorů dra Rašína, ale nikdy jsem se netajil tím, že byl dr. Rašín mimořádný 
člověk, bystrý, pracovitý, nezlomné vůle, prozíravý organisátor a státník. 
Okouzloval své okolí pohledem, který spaloval odpor, a gestem, kterým tichnul 
dav. Byl úměrně své velikosti nenáviděn i obdivován. 

Dr. Rašín byl politicky. vyhraněnou osobností, odpůrcem socialismu 
a vlastní programové linie, náruživým vlastencem, ledově důsledný a proto všude 
u odpůrců na smrt nenáviděný. Bohužel jsou metody našeho politického boje 
tak nízké úrovně, jak jsme viděli na řečích i tisku předvánoční politické 
kampaně. Neštítili se někteří řečníci a jich tisk nejnižších osobních a urážlivých 
útoků vůči dru Rašínovi a jsou odpovědni za plod své práce, jíž jsou intelektuál
ními původci. 

Dr. Rašín byl prvním finančním ministrem naší republiky a položil základní 
kameny k organisaci finanční a měnové správy a soustavy, při čemž si získal 
veliké zásluhy a pamět v dějinách českého finančnictví. Po druhé vstupuje do 
vlády jako finanční ministr po obnově národní koalice, která byla celkem jeho 
dílem, a zastupuje dříve jím zahájenou deflaci měnovou, která rozvířila na všech 
stranách takovou krisi, které se dr. Rašín nelekal, .ale která nakonec vyvolala 
tolik vášní, že ráně zákeřné jednoho zaslepence podlehnut 

Je možno kritisovati, ale nelze nikdy přehlédnouti, že byly úmysly Raší
novy vždy nejvýše ryzí a šlechetné. Tanul mu na mysli hospodářský a finanční 

23 

, '\ dk k 'eho uskutečnění a sledoval je pak důsledně 
ideál a ~ledal sv: P:?~I ~ ~esloJ pracovat a šetřit" zůstane národu svatým od
a k smrtI nebOhrtozken:~li:ál~í úspo;~osti ve státní správě lze děkovati především 
kazem, za o ra r 

jemu
D
· R v, dobře postřehnul, že složitý úkol finančního mini~tra ~yžad~hje 

r. asm , vl' ' věnoval se důkladnému studIU narodm o 
obsáhlého a sou~tav~e~o ,;zde ~m, " nasvědču'í jeho poslední národohospo-
hospodář~tví a vfll?akncnkl tVeert~y~:~;;zpřes všestr;nné a vyčerpávající zaměstnání 
dářské SpISy a c an y, 
a politickou činnost. . . . v 

Následků smrti dra Rašína nelze okamžitě, ani domyslIti, ?epadl ]ve.~, moul~' 
" d' 1 kterém byla vybudovana nynejSI p 1-

poslanec, ministr, statmk, pa a s oup, na v' ed o s áchaném atentátu 
tická klenba. Proto je, v~lmi poch,?pl!el!l°'n~:;~~:Ové &nie

P 
Rašínovy politiky. 

jednomyslně vse pro}llaSlia ~o d~~em ~:n~yla tak dlužna pietě vůči dru Rašínovi, 
Byla tak dluzna sve sp<: uo pove "n<:s , vnek doma i v cizině, domněnek, 
bylo tak nutno k odv~a.cem ~pacn!ch. d?mne aši měnu Žádá toho též konti-
kt~ré by .n:oh~y PŮS,?blÍlv V;l~1 :epI;~~~~~ ~~s;odářskéh~ problému tvoří hlavní 
nmta pohbc~a, po~evadz o o v a o k' že co znamená v našem politickém 
obsah dnešm koalIce. Teprve casem se u a 'v , d 'ch demokratů v české 

., rt' R v, ou ve sírane naro m , 
životě mezera vzmkl~ srn , 1 das~no~. 't v J' ehož byl Rašín strážcem i kárcem. 

olitice vůbec a v celem naro mm ZlVO e, , 
p . , v, ' , vtí nás v době, kdy se před budoucnostI 

Zas jeden vehky ~ech odcha~l av °tPO~s Odešel k legiím věrných velkých 
d ' v' kd T nám. Je tak nesmlrne eSKno. v sr ce .UZI a y v' d v' v v'l a dýchal pro svůj národ a ze se mu 

naŠich synův sna~ s horkost~ v t ~Sl~,Z~ z~ způsobila mnoho hořkostí, snad nedá 
tak špatně odv~ěČlL ~nad tvr os d aS1r ~ ev kterou prolil na něm nejmenovaný 
kritika RašÍnovl ve vsem za pra~ u, a e, r 'spoiení s Rašínem _ smyla vše. 
Č h - a nezaslouží, aby byl jmenovan ve ol , 

ec 'k'h v Zůstává jasná památka veh e o muze. . v ' 

v, v, T b avždy Byl Jsem nekdy Tvym 
Doktore Aloise Rasme, lOUCI~ se s le oU

J 
nT,'l hlubokých oči zůstane 

odpůrcem, ale vždy příte~em a obdlVovaie len;. J~s ná~c ~ad Tvým hrobem tak 
nám, kdož jsme ~ě znalI, v nezapom:nu ; ~r; Tvé bytosti a síla Tvých myšlenek 
teskno a ~m~tno, !::~o kl?Ybz dotec ~~~~~ šeUptati z obavy, že lví Tvé srdce jen spí 
bude s naml a neprate e u ou 
a neumřelo. S Bohem, buď s Bohem!" 
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Dr. B. Franta: 

Ze života Dra Aloise Rašína. 

Rašín byl lékař státu. Seznal churavého hl' 
státu snad více než známí m' . tY' f ~ pomo v malo letech novému 

. ' mlS fl rancouzskych králů Ludv'k o Bl' t 
mstou, seznával nemoc státu léčil ji bl' h' . I U. Y m er-
Sel za svým myšlením třeba' roti vš a ~ ~ c lrurgem, o ~yl?,-l~ nutno operovati. 
p~íliš kr!~ický.vůČi straně, kte~é nálež~r'kt:ré ~1~~1 ~ě~uze n~~i. Kd?? ,B~l ,snad 
vzdy ,sv~J - Jeho mínění prorazilo na konec vžd r y vnu 1 1 sve mm~m: ~~l 
neboť vule spojená s velkou mocí ve str v bl' Yh' Nlkdo se tomu nesml dIvItI, 

. ane y y Je o pomocí. 
Dlouho Jsme chtěli aby dr Rav, v 

ministrem vnitra Jeho' e ' '0 ~l.n po ;sem tom, co v odboji vykonal, byl 
nejšťastnější. V tu pevn~uv~~k:uI~y~~nkl~~:~ se ndavs.věd~~vati tomu" že to ~~de 
u dra Scheinera a dále se strana . , y na, eje., e v poradach v ríJnu 
má býti dr. Rašín ministrem finar;:~i.pak v narodmm vyboru bylo stanoveno, že 

Rašín měl touhu státi se ředitelem financí státu d h' v 

by řídil ministerstvo obchodu dr Rav, hrl po rvu .. e. Nase strana chtěla, 
míti zadostučinění. Dostalo s~ m~ to~~ nř:~ e o ,tom slysen. Chtěl- jak řekl
vynikajícího muže nebylo přezříti nikdP b vlel~?, odpvor a byl to ~f~s~ný čin; tak 
náležel, kde měl stále býti. y, Y 0- I mozno pozvatI Jej tam, kam 

Co by vykonal ten muž kdyby b I v' ! Kd v . 
svého ducha, zkušenosti _ ~dešel AY ZIV. v yz ~ohl rozvmouti všechný sily 
působili v politice. Nebudou to vši~hnivzpo~enn:e, Jak,.také ~rzy odešli ti, kteří 
dr. Kaizl, Herold Václav Skarda T' 'v.kther~bvYI],menu]l, kten tak záhy zemřeli: 
v' • I' , I VSIC mYl skoro na vrchol ' liti' k' cmnosb, a e duševní rozpětí mohlo ff !. vr'v .u sve po c e 
všude, kde měl býti, I 1 as.l. Jes e vyse; mkdo z nich nebyl ještě 

Dr. Rašín měl býti všude m Vl h '. v v , 

rozumí dav, který jej v tisku j' ml:vězasa o,:ab Je~te v,:":ce do mnoha, čemu ne-
jeho "velikost, moudrost znalost veře~a~obIl: nezkPr!sel vrah, a potom velebil 

, .lne spravy, z usenost" atd. 
Jak byl pohnut když jsem m dVl I ' 

v roce 1914 jež přin'eslo světlo a ~.~ce ?v::, zprbavyo svém jednání ve Švýcařích 
statnost ie ~aI'učena zVe ne t ~~lsl' em, ze ne udeme opuštěni, že naše samo-

J , - s aCI- I na potře' t'l' h 
Francie a Rusko, přijdou ještě jiní. m cen ra mc, mocností Anglie, 

V létě 1915 byl zatčen a odvezen d V'd v D 
a zocelil ještě více. Sledoval J'ak bylo o vl ne:. vouletýmžalářováním se ucelil 

, v. ' mozno cmnost všech kdo v r 
v:mnost, pecovab o zájmy národní Nezah'l I ' t d I v.} za ~ na se po-
sIlný politik domů s velkými plány V zpo a ~ kS u ?va a pflsel r. 19 ~ 7 Jako velký, 
navštěvovati, jsou neobyčejně doje~né. mm y me na tu dobu, kdy Jsem jej mohl 

A byť byl oddán své straně vřele jedin' ne' Vy, v 
stát~. Vyrostl ve státníka, kterému bylo heJ v)VYSS\ mel ~otom .cH, prospěti 
nOvemu státu. A tu své mínění své v v vVY~SlI~ .. Cl em venovah celou duši 
i ve straně. Jeden z těch řídký~h zje;~eS~~~e~H :aJ!l ne:dolně ~roti každému, 

v e.lmac , ze obetoval vsechnu popula-
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ritu, kterou mohl míti vždy, jen aby hájil zájem státní. A ještě za žití viděl, jak 
cesta byla správna. Kde kdo byl dříve proti němu - na konci jeho žití již práce 
jeho byla uznávána. A šel cestou svou, kterou jasně viděl i v největším temnu. 
Vždy viděl }asně a daleko, daleko za obzor; netápal nikdy; šel v nejtěžších 
chvilich národa, v nejtěžších chvilich státu s mysli povznesenou a jistě. 

Rašín přišel do velké doby a osvědčil se velkým. Velká doba vyžadovala 
velkého muže a štěstím bylo pro republiku, že v té době žil Rašín, muž neoby
čejného rozhledu a neobyčejného vzdělánÍ. Promlouvati s ním o úkolech státu, 
o literatuře, nových zjevech bylo potěšením. Své mínění svěřoval prostě, otevřeně, 
myšlenky jeho byly jasné, jako jeho život. 

To, jak řídil "Národní Listy" za války, bylo neobyčejné. Každý český člověk 
cítil, co je ve článku, co je v jedné větě, co v jednom slově. Bodal, píchal, nic 
jiného se tehdy nedalo činiti. Redakční členové konali skvěle povinnost. Nebyla 
to jen oddanost k osobě Rašínově, byla to oddanost k věci. Pak nastal v "Nár. 
Listech" nový režim. V Rašínovi bylo spojeno mnoho. Neobyčejná bystrost 
mysli, schopnost k myšlení novému, vzbuditi zájem a vésti za sebou. Srovnal 
v mysli vše ve vteřinách, jen někdy bylo nutno přemýšleti, rozvažovati. 

Jak bylo o něm souzeno. Kritika jeho činnosti musela ovšem býti silná, jako 
jeho činnost. Kdo jej poznal blíže, ví, že zapomněl, jak mi pravil - na politické 
útoky, ale s důrazem podotkl, na osobní urážky nikdy. 

Styky s drem Rašínem od začátku války byly denní -- s delší přestávkou, 
kdy jsem byl vyslán do ciziny k jednání. Po zatčení dra Kramáře bylo to potom 
pravidelné. Dr. Rašín čekal svůj osud, ale když po týdnech ještě nebyl odvezen 
do Vídně, říkal: proč musím čekat, vždyf tam půjdu, ať mají něco proti mně nebo 
nemají. A čekal ještě několik týdnů. Jednou večer jsme šli z redakce "Národních 
Listů" a loučili jsme se u Spálené ulice. Franto, pravil dr. Rašín, neuvidím~li tě, 
buď zdráv; věděl často napřed mnoho a tehdy jistě, že bude zatčen a odvezen do 
Vídně. Za dva dny to bylo. 

Krátký čas před atentátem ztrávil jsem s drem Rašínem večer v Krkonoších. 
Byl výborně naladěn, hodinu skoro vyprávěl s humorem, co finanční správy činí 
pro kuřáky. Dal mi doutník a pravil: "Za rok, snad už za půl roku budou lepší." 

Byl oddán své ženě, dětem, jak málokdo. Co času ztrávil ve veřejné činnosti, 
ale do jeho rodiny vše jej táhlo. Jednou na naší cestě po Štěpánské ulici mně tak 
hezkého něco řeklo ženě a dětech, že to nezapomenu. V politiku Rašínovi byl 
vzácný cit k rodině. Jak to bylo milé! Přísný k sobě, ale doma milý. 
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Senátor G. Habrrnan: 

Vzpomínám. 

Dr. Rašín byl jednou z nejvýznačnějších povahou z postava osobností, jež 
jsem poznal v době československé revoluce. 

Kdož ho dobře neznali, zdál se nepřístupným a tvrdým. Takovým nebyl. 
Měl jsem příležitost poznati ho z blízka. Jako politika i člověka. 

Jako politik byl vyhraněným, nekompromisním. Před převratem i po něm. 

* 
Ve dnech divadelních slavností r. 1918 byli mnozí polští politikové hosty 

u p. dra Kramáře v jeho vile na Hradčanech. Dostavil jsem se také, byv pozván. 
Mluvilo se o válce, obavách a nadějích připínaných k jejímu zakončenÍ. Více po
všechně. Bylať společnost příliš četná a rozmanitá, než aby připouštěla důvěr
nější rozhovor o věcech, jež se tenkráte děly. V té době bylo třeba dbáti opatrno
sti, i v kruzích nejdůvěrnějších. 'Zkomírající monarchie byla bestií, která ještě 
v posledních záchvatech usmrcovala a rdousila své oběti. A těmi by se byli stali 
všichni, o nichž by se bylo prokázalo, že kují pikle proti ní. 

"Což abychom se podívali ven," navrhl jsem dru Rašínovi, vedle mne sedí
címu. "Jest tam krásně a zde jesf'dusno." 

"Máš pravdu," odvětil bez rozmýšlení vybídnutý vstávaje. 

Usedli jsme za vilou na trávník. Před námi ležela Praha. Krásná, maje
státní, veliká. Viděli jsme Václavské náměstí uzavřené budovou musea. Chvíli 
jsme v němém úžasu a zanícení pozorovali před našima očima rozprostírající se 
úchvatné panorama Prahy, válkou spoutané, chvějící se obavami a nadějemi 
v budoucnost. Po chvíli prudce se obrátiv, jakoby se byl z hlubokého sna pro
budil, soused můj mne kvapně oslovil: 

"Poslouchej, příteli, já mám Prahu nesmírně rád! Když jsem se tak na ni 
zahleděl, byl jsem jat pohnutím. Ti by ná~ 'ji vzali. Všecko by nám vzali, kdyby 
mohli. Jest to sice vyloučeno, ale kdyby válka pro nás dopadla špatně, pomstili 
by se. Spoutali by nás a znemožnili na vždycky každou myšlenku na nové obro
zení anebo dokonce osvobození. Teď, teď jest příhodný okamžik anebo nikdyl" 

Poslední slova byla pronesena rychle, plynula z úst jako roztavená žhavá 
ocel. Pronášející .je zrudl a hlas jeho se chvěl. Takovým byl. Klidný a tichý, 
zdánlivě až tvrdý, unesen zájmem o věc, vznětlivý až k bouřlivosti. A zase po 
chvíli klidný, uvažující, počítající. . 

* 
V prvních měsících republiky byla předmětem rozpravy v ministerské radě, 

konané v budově místodržitelství, jakási uhelná smlouva s NěmeckeI)J.. Dr. Rašín 
uváděl její nevýhody pro nás. S počátku klidně, o každém proneseném slově 
uvažuje. Po klidném úvodu pronášeny důvody rychleji a rychleji, s vervou, až 
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za okamžik vyvrcholily v pravou bouři. Mluvčí vyskočil, zbledl a trhavě ve ve
likém rozhorlení volal: 

"To jest hrozné! A tohle udělali naši lidé! O každý krejcar se tady handrku
jeme a přeme a těm tam vyhodíme miliony. To nemá člověka raniti mrtvice? 
Tak naHtnout! Tak se nechat ošidit!" 

Překvapen pozoroval jsem s ostatními členy vlády rozhorleného pana mi
nistra financí. Dr. František Soukup, ministr spravedlnosti, můj soused, mně 
povídal: "Vidíš, takový on jest. Je tvrdým sám"k sobě a ještě tvrdším a svědomi
tějším, jedná-li se o zájmy státu. Dokud on bude ministrem financí, dobře bude 
o republiku postaráno." 

* 
Později jednal jsem jako ministr sociální péče s ministrem financí drem 

Rašínem. Myslím, že se jednalo o nezaměstnané. Jedná-li ministr sociální péče 
s ministrem financí, jde vždycky o peníze. Každá sociální reforma, každý poža
davek k uskutečnění sociální spravedlnosti směřující, anebo alespoň hroty ne
srovnalostí společenských zmirňující, přímo anebo nepřímo dotýká se zájmů 
státní pokladny a jejího obránce a zástupce, ministra financí. Žádal jsem větší 
finanční náklad. 

Ministr financí dr. Rašín si pokuřoval. Čím dále a důrazněji jsem se vyna
snažoval přesvědčiti jej o svých důvodech a získat pro ně ministra financí, tím 
častěji chrleny byly spousty kouře z jeho úst. Ještě jsem neskončil, když dr. 
Rašín vyskočil, chytil listovní tašku se stolu, praštil jí celou silou o zem a pro
cházel se dlouhými a rychlými kroky po vládní místnosti ve vládní budově, na
čež se obrátil ke mně a volal: "Né, né, né!" Křičel: 

"Člověče, co si myslíš? Zbláznil jsi se? Vždyť jsme žebráci. Ne, to nemůžeme 
dělat. Já to s vámi dělat nebudu!" 

Přistoupil jsem k rozvaděnému, stále prudkými kroky se procházejícímu 
ministru financí a přátelsky jsem k němu mluvil a domlouval mu: 

"Ale, Lojzíku, proč se tak rozčiluješ? Strach jde z tebe. Kdybych Tě neznal, 
utekl bych. Podívej se. Jedná se o dělníky a jich rodiny, ženy a děti. Víš přece, 
jak nás válka všecky ožebračila. Jest třeba hojiti rány. Buditi a upevňovati víru, 
že ve vlastním státě bude lépe a více pochopení pro skutečné potřeby lidí, nežli 
jaks říkával, v tom "sakramentském sajrajtu" vídeňském. A podobně jsem na
léhal a mluvil, 

Dr. Rašín se najednou zastavil, prstem cosi stíral z koutku očí a povídal mně 
skoro dětsky měkce: 

"Máš pravdu. Já sice často nevím, kde mně hlava stojí - k prvnímu nemí
vám na výplatu - ale poměry jsou skutečně těžké. Musíme udělati, co se dál" 

"Tak souhlasíš?" tázal jsem se, "mohu v radě prohlásiti, že jsem se ve věci 
shodl s p. ministrem financí a není v tomto ohledu překážek?" 

"Ano, můžeš," odvětil dr. Rašín, tiskna mi ruku. 

* 
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· Ještě dnes, spatřím-li jeho podobiznu, bodne mne u srdce. Nebyl utracen 
!e~no~ :a~~u ~ypále~ou Je~ním "č}ov~kem. Byl ubíjen a vražděn napořád, 
bhzkyml prat~h a vzdaleny~u neprate~l. Hos?,~dářské poměry byly rozvráceny. 
N edos!~tek, blda a nespokojenost zely Jako pnsery ze všech koutů. Všecko nalé
halo, zadalo, vo~alo po ?~prav~, ú~e:ě, uS1(~řád~ní věcí a poměrů. A prostředků 
~ebylo. VyrostlI z.P?meru.' :' mc~z Jsme vSlchm dohromady ničím nebyli, o ni
cem ~erozhodovah, Jen knhsovah, žadonili a prosili, nebyli jsme na výši doby. 
~ a mls~o ~abývání se věcmi, rozbory otázek a jejich luštěním, pouštěli jsme se do 
Jedl.lO!hv~cu, oso~. Nevyslovovalo se rozhořčení proti válce a Habsburkúm, stav 
zavlmv~Im. ~ercem vše?h pocitů rozhořčení, vášni a nenávisti byl člověk, o němž 
se P::o ,Je~o sIln~~ ~S~~lt,?St m'ysl~lo" že jen na jeho svolení a souhlasu spočívá 
spln:m v~ech 'pra~ll, lIste opravnenych a naléhavých. Nechápalo se a mnohým 
se voe~ome chapah nechtělo, ba šířilo se mínění, že on jest všeho příčinou. Ve 
s?huZlch, v pa::la~ne~"tě: v, rozh~;orechv', v kav~rnác~, v tramvajích, v hospodách, 
vsude bylo slyseh vasmve: Rasm, Rasm, Rasm! NIkomu nenapadlo a nevědělo 
se, ~~ toto tméno náleží člověku dětsky měkkému a dobrému, dovedlo-li se zapů
SObItI na neho. 

Nebyl ubit jednou ranou, jedním člověkem, byl ubíjen soustavně, všemi, až 
zvedla se ruka nezralého chlapce ... 

Dr. Ant. Hajn: 

Jako právník a jako mla Ý doktor práv. 

O t~ch našich mužích (skoro o každém z nich), kteří vyšli z prvního období 
pok;okoveho hnutí let devadesátých, možno se něco dověděti z prvního jeho 
organu, kte:ým byl "Časopis českého studentstva" (v Praze od 15. května 1889 
d~ 17. J(rosmce 1892). A vím dobře, že bývá i nepatrná zmínka o zesnulém tím 
~mleJší I c~nn~jší~ čím, většího nabyl významu v životě národa. I hledal jsem ve 
Jmenovanem hste zpravy odru Rašinovi. 

V ročníku druhém (1890) jsou podrobnější zprávy o tříčlenné deputaci 
~terou na pozv~ní studentstva polského vyslalo české studentstvo - nikoli 
Jeho representabvní spolek "Slavia", jak ČČSt. konstatuje výslovně - na slav
nos~. př:vezení os~atk? M!ckiewiczových z Paříže do Krakova: Deputaci tu 
tvonh fIl. Ant. !lajn, fIl. Vad. Klofáč a právník Al. Rašín. Vrátivši se podávala 
deputace kolegum na večírku "Slavie" (v jejích místnostech) dne 10. července 
1890 zprá~u; refe:enty bYli Rašín a Hajn. Co a jak referovali, ve zprávě ČČSt. není 
uve,?eno, Je? se vseobecne praví, že referáty budily živý zájem u posluchačův. 
Myslenka Sjezdu slovanských studentů byla aklamována a pak též poukázáno 
k tom~, ab!, včas ?tevřeny ~yly, ve "Slavii" kursy slovanských jazyků. Mnozí 
setrvalI v pratelske rozmluve o ukolech a postavení inteligence slovanské dlouho 
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polu 
Je pravda že ]'eště v témže ročníku jsem sám uveřejnil tři články, ve 

pos.' . V'l d b v" 1 
kterých jsem se o naší účasti na všepolské sl~~nosh roz~o:;on 1(0 ro. ne]l, ~ ~ 

e tak že lsem tam mluvil vždy o "deputacI neb "o nas , takze se ]ednothve 
zas , J • k" vk' t d t k' k osoby ztratily. Zcela jist~ Ra~í:r: mluvIl v Kra ove na ne te~'em s u en s ;m,~ 0-
mersu" nebo na některe SChUZI spolku studentstva, pols~~h? ~;bo r~sm~keho~ 
protože několikráte poznamenávám, že s~ de~aty ucastmh 1 I?flto;nm v~esI, c~~ 
jest nade vši po~hybn<:st před~vší~ naše, ces~"a ~eputace. ? ]~~ne ~asl tet:~e]Sl 
příhodě jsme phrozene nepsah, ac myslnn, ze lsme "se k ,nI pnznah r:~ .~ec:rku 
"Slavie": o tom, jak jsme byli vyz~án~ pols~ou sp~lec~ostI ve v,lak~ P:~ Jlzde ~o 
Věličky, abychom jako synové zp~vne,ho :r:ar?d~ ce~eh? zazplvah ~~]ako~ na
rodní píseň; z nás trochu kloudne]l zplVal !edm? Ras~n, l.pr?padl~ tn?lenna ,?e~ 
putace nadobro. Později o tom vesele vypr.av.ovaval ne~oh.kra~ Rasm sam, a tret! 
účastník zdá se mně, že to někde vypsal I tIskem. Svyml dusledky krakovska 
návštěv~ studentské té trojice zasluhuje, že jsem se o ní zmínil více. 

V III. ročníku ČČSt. (1891) zaznamenal jsem jako jeho redaktor p~drob
něji zprávu o promoci Rašínově .d~e 6; říjn~ toho rokr:. Stal~ ~e }obž pa
mátnou i tím co jí předcházelo, 1 Jedmm vyrokem podekovacl recI noveho 
doktora. Raší~ přišel na promoci s baretem "Slavie", a tehdejší rektor (dr. Frič) 
ho před vstupem do promoční síně upozornil, že "není to zde obyčejem, aby se 
promovalo v tomto odznaku", a prof. Randa k tomu dodal: "Tento odznak se 
hodí pro ulici, nikoli k takovému slavnostnímu aktu." "Tento odznak," odpo
věděl doktorand, "hodí se také pro salon a ke každému slavnostnímu akt~';: 
"Pan promotor rozhodně prohlásil, že vás v tomto odznaku nebude p~'omovah, 
řekl rektor. A onen výrok Rašínův v poděkovací řeči zněl: "Kráčel :Jsem vždy 
cestami přímvmi a přímou cestou dospěl jsem cHe, nevyhledávaje nikdy postran
ních eestičekV 

k přízni. Rodiče moji vedli mě k svobodě, popřávajíce mně ;vol-

nostL" 

Posléze ve III. i IV. ročníku ČČSt. je celý materiál k historii brožurky, 
kterou jsme tenkráte vydali a kterou napsal dr. Alois Rašín: Ceské státní 
právo. Brožura byla zkonfiskována ("pražská policie zabavila veškeren .ná~la~ 
ještě na nádražÍ"), vyvolala několik přísných policejních prohlídek a subJekhvm 
stihání tiskaře (J. N ohavce v Terezíně), dra Al. Rašína jako spisovatele, Karla St. 
Sokola jako vydavatele a Ant. Hajna jako redaktora a to pro zločin rušení veřej
ného pokoje (§ 65 a, b tl'. z.) a zločin urážky císaře (§ (3). Po sl. dr. Dyk a soudr. 
podali na říšské radě interpelaci na ministra spravedlnosti Sch6nborna (ten od
pověděl, že nemá práva zastaviti soudní vyšetřování, nýbrž. že právo to 'patří 
císaři, prositi pak úředně o toto zastavení že není žádné příčmy). My samI pak 
jsme zahájili celou tiskovou kampaň prostřednictvím krajinské žurnalistiky pře
svědčeni jsouce, že zabavení brožury a. zavedení subjektivního stihání jes~ vlá~
ním útokem na české státní právo (nadto byla příslušna německá porota htome
řická, když se tiskla brožura v Terezíně). Vydali jsme ovšem ihned t. zv. vydání 
po konfiskaci opravené. Z další kroniky této persekuční historie zaznamenáno 
v ČČSt. v "Kronice studentských událostí" a k datu 18. listopadu 1891: "Vyšlo 
třetí vydání brožury "České státní právo" (5.000-11.000) a v čísle ze dne 
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4. května 1892 bylo oznámeno, že na návrh c. k. st. zastupitelství ze dne 5. dubna 
t. 1'. bylo zavedené vyšetřování se všemi čtyřmi osobami zastaveno. 

Posléze v témže ročníku čteme (v Č. 19. z 10. list. 1892) zprávu ze "Slavie", že 
"při domácích volbách dne 5. listopadu konaných zvolen byl za starostu spolku 
JUDr. Alois Rašin, za místostarostu MUDr. Tesař a za pokladníka JUe. Šafář". 
Sice bylo ve zprávě ihned slíbeno, že "sestavení celého výboru přineseme příště", 
ale něco takového již v listě není. Byli jsme všichni právě v nejhorlivějších přípra
vách pro nový politický týdeník ("Neodvislost"), a ČČSt. dokončoval svou pouť. 
Odcházeli jsme ze studentského života do občanského života politického. V býv. 
"Akademickém čtenářském spolku" byla tradice, aby jeho starosta byl vždy 
absolvovaný universitán nebo technik co možná již s titulem akademickým, 
aby byl již úplně nezávislý na všech vrchnostech; volba dra Rašína za starostu 
"Slavie", nástupce to staroslavného "Akademického čtenářského spolku", roz
puštěného úředně r. 1890, odpovídala plně té tradici. 

Stejně tak zapadají i uvedená data do rámce celého života Rašínova, veškeré 
jeho činnosti i jejího rázu. Byl svým již jako vysokoškolský student, a v jinochu 
byla již ukryta budoucí vyhraněnost, pevnost i energie mužova. 

Dr. Gustav Heidler: 

Rašín měl pravdu. 

Můj styk s drem Aloisem Rašínem, od okamžiku, kdy se vrátil do Prahy 
z M611ersdorfu až do jeho smrti, byl velmi čilý. Z počátku bylo to v redakčním 
klubu "Národa", později ve finančním výboru revolučního Národního shromáž
dění, v Československé komisi cukerní a v bankovním výboru Bankovního 
úřadu ministerstva financÍ. Těchto několik let bylo vyplněno obsáhlým shlukem 
velikých i drobných událostí, nevím však ani, sám dobře, proč dvě z nich, o nichž 
se chci zmíniti, vryly se tak zvlášť do mé paměti. 

První je z redakčního kruhu "Národa". Skupina "České demokracie", k níž 
jsem sám náležel, založila si samostatný týdeník, zůstávala však i nadále v pra
videlných stycích se skupinou "Národa". Já sám navštěvoval jsem skoro pravi
delně týdenní její schůzky. Když se dr. Rašín vrátil z Písku do Prahy, měli jsme 
jednou ve schůzce skupiny "Národa", které jsem se tehdy zúčastnil za "Českou 
demokracii" s drem Emilem Frankem, velmi prudkou debatu. Dr. Rašín vytýkal 
nám náš přechod k národním socialistům, považuje jej za neplodné tříštění poli
tických sil inteligence a za nebezpečné tříštění národa na třídni tábory. Byl jsem 
tehdy velmi překvapen prudkostí Rašínovou a vykládal jsem mu, že k formál
nímu rozchodu s "Národem" odhodlali jsme se proto, že "Národ" se stavěl do 
služeb jedné politické strany, kdežto my jsme chtěli, aby "Národ" zůstal orgá
nem všech směrů a proudů v národě a že proto právě snažíme se vytvořiti svou 
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sku inou spojovací článek mezi buržoasií a stranou, k~erá podle tehd,ejšíh? na
šeh~ názoru měla nejblíže k národně cítícím vrstvám hdovy~ a kte.ra, b~ Jll;ak 
bez tohoto spojení mohla snadno podlehnouti divoký~n heslum socmhsh~kym. 
D R V'n s tímto rozdělením úloh naprosto nesouhlasIl a nakonec velml re~?

r. aSI . I' o' d t " A d Rasm lutně prohlásil: "Uvidíte, že u národních -socm lstu mc nesve e e. 1'. 

měl pravdu. 

Druhá vzpomínka týká se Bankovního úřaflu. Když v. prosinci, 1922. byl 
podniknut poslední velký útok na korunu, byla d~e 19. ~r~smc~ svol~n~ mllno
řádná schůze Bankovního výboru, v níž dr. Rašín jako mlmstr fU:aI;CI predsedal 
a spolu s obchodní správou Bankovního úřadu žádal za zmOCn,e!ll ~ o~::avdu 
drakonickým opatřením, která hluboce zasahovala .do hospo~arskehvo Zlvota; 
Návrh zdál se nám být tak dalekosáhlý, že jsme se am po ~louhe deb~te nel;10hh 
k němu odhodlati. Hlasování dopadlo tak, že návrh by,l ]ednomyslne zalmtnut. 
Když konstatován výsledek, založil Rašín - jak bylo )e~o z:,ykem -:-. ruce za 
hlavu a prohlásil: "Teď jste zabili korunu." Na mne to pusobllo .tak, ze Jsem ne: 
mohl na sebe vzíti odpovědnost za takový důsledek a. ~avr~l ]s~m reasum,acI 
zamítnutého usnesení a přijetí návrhů Rašínových, Většma clenu Banko~~nho 
výboru se nato přidala k mému stanovisku a Rašínovy návrhy byly pnJaty. 
Průběh událostí ukázal, že Rašín měl zase pravdu. 

Dr. Frant. Hodáč: 

Obáván a milován. 

Jedním z nejvíce podivuhodných zjevú našeho převratu je s~mozřej~os~, 
s jakou se nalezli pro každý z velkých úkolů, daných vz~ikem repu~hky, muzove, 
kteří převzali jeho plnění. Jako by generace po staleh se byly pnpr~vovaly, na 
tuto chvíli. Dr. Alois Rašín převzal dle směrnic, již před převratem s.\ednavnych, 
starost o vznik a udržení měny. K ní byla soustředěna je!lO ~oz?rnost v d?b~,. k~y 
byl ministrem financí, i v době, kdy jÍl:1 neb~l: M,uzov~, p~e.vra!u v;deh, ,ze 
k udržení republiky jsou nutny kompromIsy POh~ICk;, soc1!llm 1 v cetn~ch ota~
kách hospodářských. Našly svého moudréh.o a khdnel:o nustra v Ant. Svehlovl. 
Y jednom však vůdcové převratu nechtělI smlouvatI, a to ?yla samost~tno~t 
a pevnost československé měny. Tam nebyl možný kompromls, byl nutny bOJ, 
zasahování bezohledné, nelítostné, jestliže v době obecného zmatku kolem dokola 
se mělo dosáhnouti cíle. 

Vlastnosti, jichž k tomu bylo potřebí, měl dr. Rašín. V době prvého minister
stva si vyhrazoval rozhodování o všem, co .souviselo s měnou. Stal ~e po~trachem 
těch kdo chtěli cestovati do ciziny. Bez Jeho souhlasu to v prve Gobe nebyl~ 
mož~o a dovedl držeti doma po týdny lidi, o nichž se jen domníval, že by mohlI 
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cesty ~neužít k měnovým účelům, nesouhlasným s jeho. Stejně bylo s dovozem 
~boží Jen trochu luxusního. Prováděl neúchylnou, strohou reglementaci dovozu 
I vývozu valut. Bylo jasno jistě také jemu samotnému, že se technicky nedá dů
sledně provésti. Dovedl však vzbuditi strach před porušením předpisů a tato 
schopnost, vzbuditi vážnou obavu, byla jedním z jeho psychologických prostřed
ků. Když při svém prvém pobytu v Krkonoších po převratu přišel na Petrovkú r 

?m~kla,celá dvorana. Měl jsem dojem, že to nebyla jen zvědavost, ale pocit, spo
Jeny z ucty a strachu. Bylo mnoho těch, kteří se dokonce báli začíti s ním rozho
vor o věci, v níž měli odlišný názor. Právě ti lidé však ho neznali. Rašín miloval 
diskusi a netrval proti vážným důvodům nikdy tvrdošíjně na svém, jako sám 
velmi rád přesvědčoval jiné. Diskuse byla jeho živlem, vydržel při ní do pozdních 
hodin a také jí hojně užíval k tomu, aby nabyl informací, jichž by se mu přímo 
snad nebylo dostalo nebo aspoI'í ne dosti přesně. 

Vybudovati a upevniti měnu vyžadovalo muže tohoto rázu, jenž rozhodoval 
rychle a bez ohledů, jichž neznal ani tam, kde šlo o zájem strany nebo jeho vlastní. 
Věděl, jak ohromné hodnoty uvádí do pobybu při deflaci, ale neustoupil od poja
té~o úmy~lu, dokud proti němu byly uváděny zájmy a nikoli vážné důvody. 
V sechna Jeho bezohlednost a příkrost byla však výronem nesmírného zaníceni 
pro ~yšle~ku, do jejíchž služeb se dal. Neboť tento obávaný muž, jenž dovedl 
teronsovaÍl odpůrce a škůdce, byl člověk vřelého srdce, krásného teplého úsměvu. 
Nezapomenu na lásku a pečlivý zřetel, který při svých zimních prázdninách vě
noval dětem, svým i cizím, A toto vnitřní posvěcení, vnitřní oheň cítili všichni. 
Prot.o si dovedl získati nejen úctu, ale i důvěru. Je málo příkladů, že parlamenty 
s~~řd:y .tak ro:sá~l~ I?lné moc~ ~in~strovi, jak? byly svěřeny dru Rašínovi. Jak byl 
pnsny I k sobe pn JejIch provadem, svědčí epIsoda z bankovního výboru, již v této 
knížce vypravují také dr. Heidler a Augustin Novák. Nezažil jsem při styku 
s drem Rašínem dramatičtějšího výjevu, než 19. XII. 1922, kdy v době náhlého 
poklesu koruny po hlasování Bankovního výboru, jenž původně chtěl zvýšiti dis
kontní sazbu jen o 1 % a ne o 2 %, jak žádal dr. Rašín, zvol a.! : "Pánové, zabili jste 
korunu ... ", a kdy přes to prohlásil, že neužije práva, zastaviti usnesení Bankov
ního výboru. Tuto přísnost k sobě samému, vnitřní posvěcení a vřelé srdce jeho 
způ~obily, že muž, tak obávaný, měl obec oddaných stoupenců daleko za rámec 
SVOJí strany, že umíral za účasti celého národa, hrdina v životě, hrdina v smrti. 
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Milan Hodža: 
o Rašínovi. 

Po prvé setkal jsem se s Rašínem v posledním týdnu před převratem ve 
Vídni. Já byl ve Vídni od podzimu 1915 ve vojenské službě a pod policejním do
hledem, který nám ovšem nepřekážel ve stálých stycích s vedením českého 
parlamentárního Svazu. Rašín přijel po 20. říjnu do Vídně s českou delegací, jež 
jela do Svýcarska a jejíž četní členové zúčastnili se v hotelu Continental porad 
se zástupci jižních Slovanů bývalého Rakouska. Samozřejmě věnovali jsme nej
více času projednávání některých problémů státní politiky československé. 
Nikdy nezapomenu, s jakým nadšením vykládal nám Slovákům ve vídeňském 
bytě Kornela Stodoly o svých finančně-politických plánech. Celý postup měnové 
odluky až do stadia odkolkování hyl u Rašína již v této době promyšlen do 
takřka všech podrobností a všechno to, co následovalo v prvých týdnech r. 1919 
v naší měnové politice, lišilo se do jeho předpřevratových plánů, až na otázku 
zlaté měny, jen zcela nepatrně. 

Do prvého svého rozporu s Rašínem dostal jsem se při debatě, jež vyvinula 
se v našem uzounkém kroužku· vídeňském v jiné, pro politiku rodícího se státu 
neméně kardinální otázce, jíž byla administrativa Slovenska. 

Byl jsem vyhlédnut za státního tajemníka v ministerstvu vnitra s úkolem, 
organisovati veřejnou správu Slovenska. Zamýšlel jsem upraviti poměry na Slo
vensku po krátkém okupačním přechodu podle zásad adnlinistrativnÍ samo
správy. Slo mi pochopitelně o to, aby tato administrativní samospráva Slovenska, 
i když musela vycházeti z předpokladů domácí staré legislativy a správní tradice, 
nelišila se podstatně od správních organismů v Čechách a na Moravě, a proto po
žádal jsem o spolupráci a o kodifikační osnovu nebožtíka Pantůčka, jenž, jak 
známo, byl již v Rakousku uznanou autoritou v oboru správního práva. Po dlou
hých jednáních s ním, kde utkávaly se slovenské resp. uherské správní pojmy se 
soustavou českou resp. rakouskou, došlo konečně ke konceptu, jenž obsahoval 
osnovu slovenské administrativy, příbuznou zemským správám politickým, ale 
spočívající na odlišné zásadě součinnosti složek byrokratických a laických. 
Návrh tento jistě nebyl dílem dokonalým. Kompromisní sbližování soustav tak 
odlehlých, jakými byly uherská a rakouská, nebylo úkolem snadným. Elaborá
tem nebyl jsem nadšen ani já, ani dr. Dérer, s nímž jsme o něm hovořili. Ale čas 
kvapil, Rakousko i s Uherskem se hroutilo, my všichni měli již nejenom pocit, 
ale jasné vědomí, že místo hroutícího se Rakouska a Uherska již již musíme za
ujmouti se státními útvary svými. Já byl odhodlán postupovati prozatím třeba 
podle Pantůčkova a mého elaborátu a bylo mi ovšem vhod, že mohu o věci této 
promluviti s Rašínem. 

Jak pravím, odehrály se hovory tyto ve znamení rozporů, a to věcných i tak
tických. V Rašínovi seznal jsem tuhého centralistu. On zdůrazňoval nutnost cen
tralisace veškeré státní výkonné moci, bez ohledu na situaci nového území, jež 
má býti k historickým zemím přičleněno. Já důvodU, že nic nezvedne sílu státu 
a jeho výkonné moci tak jistě a spolehlivě, jako účast a spoluzodpovědnost do-
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mácích složek v místní slovenské správě. Nedohodli jsme se. Skoro mám ten do
jem, že z hovorů nás dvou nevyzníval již pouze spor o politické názory, nýbrž 
ona věčná pře mezi dedukcí a indukcí, pře o metody a jistě trochu toho povaho
vého rozporu, jímž lišíme se my Češi a Slováci, právě proto, že jsme tak dlouho 
žili ne životem svým, nýbrž cizím a každý z nás v soustavě jiné. Pak ovšem věci 
v Praze vyvinuly se směrem jiným a já jsem se nikdy nedostal k organisaci 
slovenské veřejné správy. 

My ještě s Rašínem úporně debatovali, když najednou přišlo pro mne po
zvání do Budapešti. Štěpán Tisza poslal za mnou vídeňského zástupce tehdejšího 
maďarského ministerstva války plukovníka nebo generála hr. Takacs-Tolvaje. 
Když jsem o události této učinil sdělení Rašínovi, propukli jsme oba v hlasitý 
smích. Pak ale Rašín radil, abych přece jenom jel do Pešti, ať prý vidíme, co 
chtějí. Já jsem přece ještě vyčkal nějaký den a přijel jsem do Budapešti teprve 
když už bylo po Tiszovi a jeho autoritě a když tam na celé čáře zahájil vládu svou 
zmatek. V Budapešti četl jsem notu hr. Julia Andrassyho a pak zkomolené 
zprávy o tom, co 28. a 29, října dělo se v Praze, v zemích historických, na čem 
tak veliký podíl měl Alois Rašín. Když pak jsem 30. října večer přijel do Turč. Sv. 
Martina, mohl jsem svým slovenským přátelům, jež o posledních událostech měli 
jen kusé zprávy, poraditi, aby slovenská martinská deklarace přizpůsobila se 
novému mezinárodně-politickému řádu, který se právě zrodil. 

* 
Málo českých lidí mělo pro-Bratislavu a Dunaj tolik porozumění, jako Rašín. 

Když na pařížské konferenci došlo k pohnutým rozpravám o Žitný ostrov 
a hlavně o bratislavské předmostí, vyhledal mne Rašín a se všemi, nám všem tak 
nezapomenutelnými výbuchy jeho burácejícího temperamentu, hřímal o všech 
těch, jak pravil, ignorantech, kteří chtějí Československo bez předmostí na pra
vém břehu Dunaje anebo dokonce bez Žitného ostrova. Na jeho popud sebral 
jsem celý materiál k tomuto našemu sporu o Dunaj, o jehož dokonalé vyřešení 
přičinila se pak naše pařížská delegace s plným úspěchem. 

* 
Jinak setkával jsem se s Rašínem velmi málo, až mně ve vládě Švehlově jako 

ministrovi zemědělství připadl čestný, ale věru nesnadný úkol, utkávati se s ním 
v nekonečných jednáních a debatách o zásady naší hospodářské politiky. Přilnul 
jsem k němu, i když jsem s ním nesouhlasil, s vroucí sympatií II obdivem. O Vá
nocích r. 1922 bylo právě po jeho krutém a vítězném boji proti dravcům bursy, 
spekulujícím na korunu, jež se po tolika úporné práci zrovna byla upevnila. 
Překypoval mužnou silou a ještě do konce roku 1923 chtěl býti hotov se stabili
sací měny na značně vysokém stupni a s Národní bankou. O několik dní nato 
padl výstřel v Žitné ulici. 
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Prof. Dr. C. Horáček: 

Z osobních vzpomínek na Rašína. 

Alois Rašín bylo několik roků mne mladší. Proto nebyli jsme ve student
ských letech vrstevníky. Když on přišel na universitu a počal se horlivě účastniti 
studentského ruchu (bylo to v době vznikajících mladých stran pokrokových), 
měl jsem já již život studentský za sebou. Přes to seznámil jsem se již tehdy s ním 
osobně a pamatuji se živě na jednu důvěrnou schůzku v hořejších místnostech 
"u Choděrů", které se účastnili zástupci tehdejší mladé inteligence různých politi
ckých odstínů a na které se jednalo o pokus společného postupu v otázkách kul
turních a sociálně politických. Takových náběhů bylo v tehdejší době více, 
vznikla z nich na příklad "Česká Moderna", "Společnost pro vědy státní a so
ciální" a j. v. Také mladý tehdy Rašín účastnil se oné porady, ale pokud se pa
matuji, nevedla k praktickému výsledku. Rašín zastával názory příliš radikální, 
které u jiných narazily na odpor. Krátce nato pak vzniklo hnutí omladinové, 
soudní persekuce účastníků jeho a Rašín byl uvězněn na Borech. Když opustil 
žalář, byl i dále politicky činným, stoje na krajním křídle tehdejších mladých 
stran a teprve při reorganisaci strany mladočeské r. 1907 vstoupil do této strany, 
ve které setrval, i když ona v době předválečné provozovala ve Vídni politiku tak 
zvanou positivní. Po vypuknutí světové války ukázalo se ovšem, že v Rašínovi 
dříme starý radikál. Radikál nejen zevní posou, nýbrž i vnitřním přesvědčením, 
jenž zmužilost a neohroženost svou dal najevo i při svém procesu a odsouzení 
k smrti. 

Proto bylo přirozeno, že po konečné porážce ústředních mocností, zhroucení 
Rakouska a prohlášení samostatnosti českého státu Rašín ihned vystoupil do po
předí jako jedna z prvních vedoucích politických osobností. A kdo dříve Rašína 
blíže neznali, byli překvapeni jeho energií, bystrostí a horlivostí. Lze říci, že 
Rašín byl duší i hybnou silou celého domácího převratu, to musili uznati i jeho 
dřívější odpůrci. A Rašín při své přímosti a bezohlednosti jich měl mnoho. Ale 
právě takové železné ruky bylo tehdy potřebía kdo ví, zda bez Rašína by byl 
převrat proveden býval tak rychle a tak hladce. Rozumí se, že Rašín ihned zaujal 
místo v nové vládě. Myslilo se původně, že převezme ministerstvo vnitra, ale on 
se rozhodl pro finance. Učinil tak patrně proto, že pokládal tehdy finanční a 
hospodářský základ republiky za ještě důležitější, než politický. Překvapilo to 
také proto, že až dosud Rašín vyhovoval více jako politik, než jako národo
hospodářský odborník. Ovšem v mladých letech zabýval se sociální politikou 
(přeložil též Raeův spis: Osm hodin práce) ataké ve vídeňské poslanecké sně
movně věnoval velkou pozornost daňovým a finančním otázkám. Ale dosavadní 
literární činnost jeho pohybovala se přece jen více na poli státovědeckém. Teprve 
později vyšlo najevo, že ve své vazbě věnoval se důkladnému studiu národo
hospodářskému a že dokonce napsal celou knihu o národním hospodářství. 

A skutečně finance nového státu octly se v dobrých rukou. Rašín uchopil 
se pevnou rukou jich správy a nedal si vyrvati otěží, ač k tomu bylo třeba úsilí 
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nadlidského. Myslilo se tehdy, že nový stát všechno unese. Ostatní ministerstva 
jen kupovala a vydávala, ministr financí to měl zaplatit. Sta milionů padlo na 
nákup potravin, zbraní, petroleje, benzinu, vagonů, na repatriaci legionářů, 
podpory válečných poškozenců, invalidů, nezaměstnaných atd. atd. Národní 
shromáždění skoro denně odhlasovalo zákony spojené s ohromnými výdaji a ne
staralo se o jich úhradu. Kde se to mělo všechno vzíti? Rašín svou neústupností, 
ba briskností odvedl jakž takž udržeti v tomto bezedném hospodářství pořádek. 
Co to znamená, a jakého napětí vůle, nervů a energie bylo k tomu třeba, poznal 
jsem sám, když jsem v létě 1919 po Rašínovi převzal jeho resort. 

Vedle brzdění nemožných výdajů vynaložil Rašín stejnou péči o záchranu 
našÍ měny. Provedl hned koncem února 1919 úplnou odluku od stále klesající 
měny rakouské okolkováním dosavadních bankovek a prohlášením jich za samo
statnou měnu československou. Zároveň pojal velkolepý plán na její opětné 
zhodnocení. Provedl přes veliký pokřik nepopulární čin zadržev polovinu obí
hajících bankovek a zavedl dávku majetkovou, aby odčerpal přebytečné oběživo. 
Zároveň znemožnil každou další inflaci papírových peněz do budoucnosti. Vše
chna tato opatření provedl Rašín zákonodárnou cestou. Již to svědčí o síle 
a vlivu, který měl u všech politických stran. Jsem na to hrd, že jako tehdejší 
předseda finančního výboru a současně zpravodaj v plenum mohl jsem býti 
k uskutečněni těchto dalekosáhlých akcí Rašínovi nápomocen. Vše díti se musilo 
potají a v důvěrnosti, a věci musily býti provedeny přes noc. Podařilo se to. 
Tehdy jsem se s Rašínem velmi sblížiL Souhlasil jsem v celku s jeho postupem 
a loyálně jsem jej při tom podporoval. Ovšem ani železnému úsilí Rašínově se 
nepodařilo plán původní zcela uskutečniti. Jak dodatečně sám prohlásil, chtěj 
původně zmenšiti papírové oběživo až o 80 procent a tím zhodnotiti korunu naši 
mnohem výše, než 'se skutečně stalo. Ale zjevní i tajní přátelé inflace a kruhy 
deflací postižené zvedly takový odpor, že Rašínova měnová reforma zůstala 
trčeti na polovici cesty. Nakonec - ovšem až po jeho smrti - stabilisována 
byla naše koruna jen na jedné sedmině své předválečné hodnoty a křivda, která 
se tím stala předválečnému majetku peněžnímu, napravena nebyla. 

Když z politických důvodů Rašín r. 1919 v létě odstoupil a já se stal jeho 
nástupcem v ministerstvu financí, pokládal jsem za svoji povinnost na cestě 
Rašínem zahájené pokračovati. Myslím, že Rašín sám mou dobrou vůli uznal 
a ocenil. Poněvadž i moji nástupci se od této linie až na malé výjimky neodchý
lili, zůstala zejména co do měnové politiky jakási kontinuita až do doby, kdy 
Rašín po druhé převzal finanční resort. Pohříchu nespravoval jej dlouho. Zá
keřná ruka zfanatisovaného mladíka ukrátila násilně jeho plodný život. I pak 
ještě po jeho smrti hájil jsem měnovou politiku Rašínovu, často i proti těm, kdo 
mu byli politicky bližšími. 

Věčná škoda, že Rašín odešel předčasně. Bylo by ještě velice potřeba jeho 
ráznosti, obezřetnosti a důslednosti nejen v našem veřejném hospodářství, ale 
v celém politickém životě. :Říká se, že nikdo není nenahraditelným, ale o Rašínovi 
to neplatí. Jeho ztrátu dnes všichni dosud bolestně pociťujeme. 
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Dr. Milan Ivanka: 

Dr. Rašín a Slovensko. 

Ráve tak, ako historické zeme, i Slovensko čakalo s dychtivosťou na za
siahnutie silnej ruky do rozvrátených finančných pomerov mladého štátu. Slo
vensko, ktoré dotial malo pracovníkov len na poli národnom a kultúrnom, ne
malo pre prvý čas velkej nádeje, že by sa objavil taký slovenský finančník, ktorý 
by vedel riadiť loď československého finančného hospodárstva a tým i hospo
dárstva slovenského. Veď treba priznať, že ani hratia ČesÍ - i pri svojom velkom 
počte prvotriednych finančníkov - nemali vela individualít, ktoré by. bo~y po
volané a predurčené pre taký mimoriadný úkol, akým bolů budovame fmanč
ných základov republiky. Prirodzene, že sme tedy i my na Slovensku s radosťou 
uvítali, keď sa finančných osudov státu ujal dr. Rašín, ktorého húževnatosť 
a energia popri jeho odhorných znalostiach boly všeobecne známe. Vtedy, po 
prevrate prežívali sme všetci jakúsi úzkosť, že jako to bude s našou valutou. Táto 
úzkosť bola tým vačšia, keď sme boli svedkami toho, ako v súsedných štátoch 
v Rakúsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku odohrávajú sa hotové finančne kata
strófy, ktoré hlboko zasahujú do existencií všetkých vrstiev národa. Krach 
následoval za krachom, valuta klesala so dňa na deň a režia na tlač nových 
bankoviek bol a pomaly vyššia, ko skutočná hodnota takto vyrobených štátoviek. 
A teraz sme stáli my uprostred tohto šialeného chaosu. 

Náš dedinský Iud bol všetek zlakaný, bol tu oprávnený strach o znehodno
tenie ťažko dobytých úspor, bol tu strach o rozvrat malých živností, ohchodov, 
o každé súkromé podnikanie. A tu dr. Rašín prišiel s plánom tak podivným, že 
v prvom okamihu zapríčinil strašný úžas. Plán znamenal okolkovanie ban~o-, 
viek a odobranie ich polovice. Bolo to niečo, čo nebolo možno v prvom okamlhu 
dobre pochopiť a súdnym rozumom zhodnotit Pri tom úžase však zostávala 
vždy istá dovera, že toto všetko predsa má a musí mať len istý dobrý význam. 
A táto dobrá stránka čím ďalej, tým viacej sa uplatňovala a sa osvetIovala. N aj
viacej vtedy, keď zrazu so strany maďarskej a polskej boly robené pokusy pre
pašovať k nám za miliony a miliony ich znehodnotených bankoviek, ktoré sa 
hlavne v Maďarsku tlačily na vagóny dňom i nocou. Leho záplava týchto banko
viek spolu s kúpami válečných požičiek boly istým manévrom porazeného Ma
ďarska a Rakúska podvrátiť hneď v zárodku náš mladý štát. Zruinovať ho, rozbiť 
jeho hospodárske základy, bez ktorej pevnosti ani politické základy nie sú 
možné. A tu sme my Slováci začali chápať ten konečný smysel celej Rašínovej 
akcie. Zrazu mali sme istú radosť nad tým, ako maďarské plány zlyhaly, ako bol 
rozbitý ich pokus zaplaviť nás bezcennými bankovkami. Márne boly všetky 
fígle maďarských agentov pracujúcich hlavne v našom pohraničí. 

Prvá nespokojnosť, ktorej dala vtedy vznik Rašínova okolkovacia akcia, 
vtedy zmizla,. akonáhle sa ukázaly jej dobré stránky. A nádej našho Iudu rástla 
ďalej, keď do verejnosti prenikly prvé zprávy o dalších jeho plánoch, ktoré zna
menaly sociálne spravodlivé hospodárske vyrovnanie medzi vrstvami bohatými 
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a chudobnými. To práve bolo úsilím dra Rašína, aby válečné zisky zkoncentro
vané len vo vačkoch válečných špekulantov, dodávatelov a tak zvaných reťazo
vých podnikatelov boly prevedené chystanými dávkami do pokladnice štMu 
a tak bolo ulahčené tým poplatnickým vrstvám, ktoré tak ťažko niesly ťarchy 
svetovej vojny. Žiarbohu v rozhodnom okamihu, keď sa malo prikročiť k tejto 
realizácii, padla rana, vystrelená z radov rozvratných elementov nášho štMu, 
a geniálny náš dr. Rašín dodýchal. 

Keď jeho smrťou boly ochudené historické zeme, tým viacej pociťuje jeho 
ztratu Slovensko. Lebo Slovensko práve od neho očakávalo provedenie velkého 
diela znamenajúceho dovršenie revolucie politickej a sice znacionalizovanie 
všetkeho podnikania na Slovensku. 

Dr. Karel Kramář: 

Jak mně Dr. Rašín zachránil život. 

Byl jsem, jak známo, již dva měsíce ve vězení, když přivezli tam Rašína. 
To mělo pro mne zústati naprostým tajemstvím a také uplynul celý týden, než 
jsem se o tom dověděl, ~ sice čirou náhodou. Navštívil mne red. PenÍžek a toho 
jsem se ptal s celou nevinností svého nevědění, co dělá Rašín. Pan Penižek, dřív 
než mohl mu dáti dr. Preminger znamení, odpověděl. "Vždyť je už týden tadyl" 
Dr. Preminger se dal do smíchu a já věděl, že jsme s Rašínem pod jednou stře
chou. Bohužel, dlouho jsme spolu nemohli mluviti - jen jsme se někdy náhodou 

• po podání žaloby viděli u našeho soudce, kde studovali jsme spisy. Až u soudu 
jsme byli zbaveni klausury a mohli jsme mluviti bez dozoru, co jsme. chtěli. 
A poněvadž soud byl každý den od osmi hodin do dvou, chodili jsme také spo
lečně na procházku, ráno hodinu před zahájením líčení a druhou hodinu k ve
čeru. Co jsme si toho napovídali! Co přežili jsme úzkostí a nadějí podle toho, co 
slyšeli jsme o událostech na bojištích! Ale ani na chvíli jsme ovšem nepřestali 
věřiti v konečné vítězství a v československou samostatnost. A jak dopodrobna 
jsme stavěli svúj svobodný stát! 

Rašín, jako zkušený advokát, nezapomínal ovšem na všecky možnosti 
obratú v našem procesu. Věděl, že zústala celá spousta neprohlédnuté korespon
dence a jiných věd, poněvadž bylo nařízeno, aby žaloba byla co nejdříve podána, 
a proto chodil do kanceláře dra Peutelschmieda, aby si všecko prohlédl a event. 
nás připravil na možná překvapení. 

Ukázalo se, jak znamenitý měl instinkt a jaké dobrodiní mně prokázal svou 
opatrností. Jednoho dne přišel a k mému úžasu vypravoval, co našel. Dr. Premin
ger nedal ve spěchu prohlédnouti spoustu korespondence, kterou přivezli z "Nár. 
Listú", ač mezi ní též bylo, co našii ve stole Bohdana Pavlú, který byl tehdy red
aktorem "Nár. Listú". Pavlů byl už v Rusku a jeho rozhovor s redaktorem "Ru-
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ského Slova" měl býti jedním z nejzávažnějších důkazů mé velezrády. Vojenská 
správa ovšem také věděla o tom, že je redaktorem časopisu našich legionářů. 
Mezi listy byl jeden neotevřený, z Libštátu a Rašín přirozeně ihned poznal, že je 
adresa psána mou rukou. Otevřel psaní a tam našel frázi, která stačila na obě
šení: "Co Vám přeji, víte sám nejlépe, dost jsme se o tom namluvili .. " Pavlů byl 
totiž povolán jako záložní důstojník k armádě, já v Praze nebyl, a poněvadž jsme 
si tehdy byli velmi blízci ve slovanské otázce - mým vlivem jsme se rozhodli po
slati Pavlů na delší čas do Ruska, kam jsem mu přirozeně dal všecka doporu
čení na přední lidi novoslovanského hnutí - chtěl jsem se s ním alespoň písemně 
rozloučiti a říci mu, že zůstává při tom, co bylo logickým důsledkem našeho slo
vanství a co Pavlů i bez mého dopisu také udělal. Dopis přišel pozdě, když už 
Pavlů odejel a v redakci jej hodili prostě do jeho stolu, aby si jej přečetl, až se -
vrátí. Zatím byl už Pavlů v Rusku, zde věděli, co tam dělá, ale nikomu nenapadlo, 
jeho korespondenci prohlédnouti a zničiti. Bohudíky nenapadlo ji prohlédnouti 
ani drn Premingrovi. A to by byl žalobu konstruoval na jednotě smýšlení dra 
Kramáře a zjevného velezrádce Pavlů ... Mimochodem řečeno, já měl s různými 
korespondencemi a listinami velmi povážlivé zkušenosti. V nějaké zapomenuté 
bedně našli, už když jsem byl ve vězení, korespondenci s generálem Volodimiro
vem, z níž hleděli zkonstruovati důkaz pro mou velezrádu před válkou, a v N á
rodní radě uklidili sice téměř všecko, co mohlo býti podezřelým pro naše styky 
s Francií, ale slovanská akta, zápisy atd. tam nechali. Byl jsem již v kriminále. 

Dr. Rašín ovšem byl polekán, ale i šťasten, že mne zbavil takového nebez
pečí, a hned se smluvil s naším obhájcem drem Kornerem, že se k večeru sejdou 
zase v kanceláři našeho soudce a tam že mu Rašín nebezpečné psaní dá. Sám je 
vzíti nemohl, poněvadž nikdy nebylo vyloučeno nebezpečí náhlé prohlídky. 
Všecko se šťastně odbylo, dr. Korner psaní dostal a nám oběma se ulehčilo. Dru 
Rašínovi dojista víc než mně, poněvadž od dra Kornera věděl, jak vojenské kruhy 
rakouské i německé na to naléhají, abych byl popraven, kdežto já sice také ná
hodou jsem se o nebezpečí mně hrozícím dověděl, nějakou chvíli tím byl ovšem 
velmi rozrušen, ale pak jsem na to zase úplně zapomněl: Když jsem však později 
zvěděl, s jakou úporností se pracovalo o to, aby císař, jeden i druhý, můj roz
sudek potvrdil, teprve jsem poznal celý dosah dobrodiní, které mně Rašín pro
kázal. Žalobě nepodařilo se najíti nejmenšÍ dúkaz pro mou vinu a proto kon
struovala mou velezrádu na tom, že jsem obelhával císaře, vlády i český lid, že 
jsem loyalitu lhal a že všecko, co nyní dělá český národ, je přímým důsledkem 
mé slovanské politiky, jejíž pravou, velezrádnou tvář jsem českému lidu skrýval 
a ukázal teprve svým článkem ze dne 4. srpna 1914, kde jsem vzpomněl Beth
mannových slovo válce germánsko-slovanské. A dr. Peutelschmied, který se pře
svědčil z výpovědí svědků, jako byli kníže Thun, hrabě Bienerth a hrabě Stiirgkh, 
že je vyloučeno mluviti u mne o úmyslné lži, musil založiti důvody odsouzení na 
thesi, že český národ vždy páchal velezrádu a moje činnost že byla jen této vele
zrády vyvrcholením. Přirozeně, že ani jedno ani druhé nebylo dosti přesvědčivé, 
aby císaře pohnulo k podepsání rozsudku o mém pověšení, tím spíš, že proti 
tomu bylo ze všech stran pracováno, přímluvou od papeže a španělského krále 
i hrozbami odplatou ze strany ruského cara. Kdyby byli otevřeli mé psaní Pavlú, 
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byla sit~ace docela jiná. Ten velmi otevřeně prováděl velezrádu a já už napřed, 
hned přI vypuknutí války mu psal, že nepotřebuji mu říkati, co mu přeji, poně
vadž to dobře ví z našich rozmluv. 

Nebylo pro mne pochyby, že by tato slova dostačila, aby konečně přesvěd
čila císaře o mé velezrádě i o tom, že jsem duševním původcem všeho, co se dělo 
na frontě i v Čechách, a pak byl by asi múj osud zpečetěn. Myslím, že nezveličuji 
význam Rašínova nálezu, řeknu-li, že mně tím zachránil život - a já nikdy mu 
nedovedu toho zapomenouti. 

Dr. Ka mil Krofta, zpln. ministr a vyslanec (:sl. Republiky y Berlíně: 

Hrst vzpomínek na Dra A. Rašína. 

Mám jen málo vzpomínek na dra Aloise Rašína, protože jsem s nim v životě 
neměl m~oho pří~ých styků. Prvně zavadilo jeho jméno o můj sluch za procesu 
s Omladinou. Byl Jsem tehdy septimán reálného gymnasia v Plzni a jako syn 
staročeského politika a od dětstvÍ pravidelný čtenář Bráfova "Hlasu Národa" ne
pociťoval jsem k Omladině valných sympatií, ba hleděl jsem na ni jako na ne
rozumnou hračku několika -potřeštěných mladých lidi. Avšak řeč, kterou pro
nesl před soudem na obranu svou a svých druhů mladý dr. Rašín, učinila na mne 
přece mocný dojem. Teprve z ní jsem vycítil, že za tou zdánlivou hračkou skrý
valo se něco velmi vážného a opravdového, co podivně rozechvívalo také skryté 
struny mého srdce. 

Od té doby jsem pozorně sledoval činnost dra Rašína, jak o ní přicházely 
zprávy na veřejnost, ale osobně jsem jej poznal teprve po letech, když jsme se za 
~námé reo~ganisace bývalé mladočeské strany oba stali jejími členy. Rašín ovšem 
Ihned rozvInul v reorganisované straně činnost velmi pronikavou a stanul brzy 
v jejím popředí, kdežto já jsem jen časem míval účastenství v jejích podnicích 
kulturních, nezabývaje se vlastní praktickou politikou. Pokud se pamatuji, 
mluvi~ jse:n až do války jenom jednou trochu více s Rašínem, a to brzy po re
orgamsacI strany mladočeské ve společnosti svého někdejšího universitního ko
legy a tehdy velmi důvěrného druha Rašínova a jeho hlavního společníka v pra
cích reorganisačních, dra Zdeňka Tobolky. Bylo to setkání nahodilé (v hostinci) 
a hlubšího dojmu ve mně nezanechalo. 

T~I?rve na
v 
konci světové války a po válce jsme se více sblížili. Zúčastnil jsem 

se, arCI Jen trpen, palácové revoluce ve straně mladočeské, která proti oportuni
stickému vedení Fiedlerovu, Tobolkovu a Maštálkovu zjednala vrch živlúm roz
hodnějším, jež byly zajedno s uvězněnými vůdci Kramářem a Rašínem. A při
s~íva.l jsem do tý~enÍku "Národa", jenž usiloval o rozhodnější postup proti 
Vldm, za radostneho souhlasu obou vězňů. Ve zvláštní redakční schůzce Ná-
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roda" jsem se také prvně sešel s Rašínem, když se navrátil z vězení. Z řeči, jíž 
děkoval za uvítací proslovy, vedle uznání vzdaného činnosti "Národa", nejvíce 
utkvěla mi v paměti neobyčejně vřelá slova, jimiž se Rašín zmiňovalo své ženě, 
jakou mu byla oporou po dobu jeho žalářování. Mluvě o tom Rašín jen stěží pře
máhal pláč. Tu jsem prvně poznal, jak hlubokého a něžného citu je schopen ten 
neohrožený a tvrdý Rašín. 

A když jsem později na janovské konferenci mohl ztráviti několik krásných 
chvil ve společnosti Rašína, jeho choti a dcerušky, znova jsem se podivoval lásce 
politika ostříleného v nejprudších zápasech veřejných k jeho rodině. 

Po návratu Rašínově z vězení do Prahy setkával jsem se s ním častěji na 
dúvěrných poradách a schúzích nejprve strany mladočeské a potom státoprávně 
demokratické. Tu jsem měl dost příležitosti poznávat a oceňovat nejvýznačnější 
a nejvzácnější vlastnosti Rašínovy: železnou energii, jasnost a rozhodnost 
úsudku, odvahu k odpovědnosti za politické činy, schopnost stranu politickou 
podle pevných, dobře promyšlených zásad, cestami předem důmyslně vytčenými 
opravdu vésti. Vzpomínám na příklad, jak Rašín dovedl točiti se zástupci 
mladočeského klubu poslaneckého na říšské radě ve Vídni, jak dovedl jim a celé 
straně vnucovati svou vůli, ač bývala v příkrém rozporu s veškerým jejím dosa
vadním postupem. A vzpomínám, jak zase jinde rozvíjel spolu s řed. Preissem 
v malém kroužku důkladně promyšlený plán hospodářské a finanční politiky 
našeho budoucího samostatného státu, jehož brzký příchod jsme tehdy již s jisto
tou očekávali. Nebo jak jindy, mluvě v širším shromáždění strany o nutných pří
pravách k blížícímu se převratu státnímu, vykládal nám s obvyklou svou názor
ností, že musíme napřed věděti, co bude třeba učinit prvního dne po převratu, co 
druhého, třetího atd. Bylo to tuším při stejné příležitosti, že se Rašín vyslovil 
o otázce státní formy našeho budoucího svobodného státu. Řekl, že ji nemůžeme 
sami doma řešit, pokud nevíme, jaké závazky v té věci snad převzali vůdcové 
našeho zahraničního odboje proti mocnostem dohodovým. Toto loyální uznáni 
prvenství naší revoluce zahraniční předním vůdcem naší revoluce domácí přišlo 
mi nejednou na mysl za nechutných sporů o přednost jedné nebo druhé revoluce. 

Převrat, který Rašína zahrnul tolikerými úkoly, přerušil téměř úplně mé 
styky s Rašínem. Jen nepřímo jsem. se s ním střetal ve svém přechodném povo
lání jako správce vědeckého referátu v ministerstvu školství. Když jsme se zá
stupci ministerstva vyjednávali o jednotlivé položky rozpočtové, slýchali jsme 
s radostným uspokojením, že ministr Rašín chce, aby v kulturních věcech nebyli 
příliš skoupí. Říkával prý jim, že na kultuře spořiti nemůžeme. Z úst finančníka, 
jenž tak neúprosně hlásal tvrdou zásadu šetrnosti, zněla tato vzácná slova zvlášť 
púsobivě a hřejivě. 

Nehledě k nahodilým setkáním na rozličných schůzích více méně veřejných, 
sešel jsem se s Rašínem po převratu teprve na konferenci janovské na jaře 1922, 
jak jsem se již o tom zmínil. Rašín byl tehdy jenom poslancem, ale vědělo se 
o něm, že brzo se zas vrátí na křeslo ministra financí. Stýkal se v Janově mnoho 
s ministrem Benešem a zdálo se, že se mezi nimi vyvíjí poměr velmi přátelský. 
Rašín nikterak neskrýval příznivého dojmu, jehož nabyl pozorováním Benešovy 
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činnosti zblízka. Mluvil jsem s ním také o věci tenkráte zvláště časové, totiž o po
měrech západní Evropy a také našem k sovětskému Rusku. Zastával jsem názor, 
že přes svůj odpor proti bolševictví a bolševikům musíme na prospěch svůj i sa
mého ruského národa usilovati o sblížení sovětského Ruska s evropským zá
padem, a Rašín tomu nijak neodporoval, ba měl jsem dosti určitý dojem, že mi 
dává za pravdu. 

Když se potom Rašín stal znova ministrem financí, navštívil jsem jej na pod
zim 1922 v úřadě, abych si zajistil jeho podporu pro některé kulturní potřeby 
vídeňských Čechoslováků. Zdálo se mi, že zrovna září vnitřním uspokojením, že 
zase má možnost věnovati svou překypující energii věci jemu nade vše drahé. 
Pro to, zač jsem orodoval, našel jsem u něho dokonalé pochopení. Mluvili jsme 
ovšem také o jiných věcech. Moje líčení finančního rozvratu rakouského Rašína 
velmi zajímalo a bylo zřejmo, že jej naplňuje uspokojením vědomí, že jsme se 
my hlavně jeho zásluhou uvarovali takového rozvratu. Reč přišla také na hospo
dářské poměry německé a stala se zmínka o Stinnesovi. Tu Rašín prohlásil s ve
likou rozhodností: "Však on se také položí." Přijal jsem tehdy toto proroctví se 
značnou skepsí, ale po dvou letech se ukázalo, že Rašín měl pravdu. 

Po onom setkání v ministerstvu financí jsem již Rašína nespatřiL Ale s jeho 
památkou setkával jsem se a setkávám za svého působení za hranicemi opět 
a opět. Mluvím-li s cizími finančníky a národními hospodáři, vracejí se skoro 
vždy k osobě a působení našeho prvního ministra financí a třeba se někdy uká
zalo, že jeho jn'1éno vymizelo jim z paměti, o tom, co vykonal a co znamená pro 
hospodářské a'tím i politické upevnění našeho státu, mívají zpravidla velmi jasný 
a správný názor. Tak se opět a opět přesvědčuji, že Rašín a jeho dílo jsou jedním 
z největších statků našeho obnoveného života státního, statkem trvalé ceny, 
který nám ve světě získal a stále ještě získává úctu a uznání přátel i odpůrců. 
K radosti z toho mísívá se bohužel pocit hluboké lítosti, že nebohý Rašín sám ne
může býti svědkem svých posmrtných úspěchů. Ale i jindy si myslívám, že by 
leccos II nás šlo lépe a že bychom byli ušli lecčemus nemilému ve státě i ve straně, 
kdyby nám byl zůstal Rašín. Je v tom bezděčné uznání jeho významu a jeho 
zásluh. 
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Jaroslav Kvapil: 

Za srdcem rekovým. 
Rád byl bych pN vás do skonání světa! 

Hodil své srdce v odvážnou seč, kde hřměla ne.ivíce, 
a bylo to srdce jako zvon, bylo jak vichřice, 
vzkřiklo, zakřiklo, překřiklo - a zase nanovo 
kupředu, kupředu letělo to srdce rekovo. 

Letělo, volalo s Nerudou: "A zas mne mršťte dáli", 
však vášnivě samo se mrštilo tam, kam se kdekdo bál, 
a jestliže jsme drali se přec tmou a trnovím, 
to jenom za srdcem, za srdcem, za srdcem rekovým! 

Však já je zaslech' jinak bít: na krbu hodiny 
důvěrně, takořka šeptem tikají tak v soulad rodiny, 
včerejška vděčně vzpomenou, zítřek už zdravice, 
však dnešek, ten skutečný dnešek povědí neivice. 

Kupředu, kupředu, kupředu, a všichni za ním dál, 
.také to příšerné ticho - hodiny ustaly! 
Jaké to nádherné ticho: v svém rozvášnění zlém 
umlkla náhle a m.'lčí a mlčí česká zem! 

A.le to srdce rekovo zvedá se z mdloby nanovo, 
.tak zvon a jako polnice, nejvíc .tak vichřice 
už leti vlastni silou dál, už mizí pohledu 
a burcuje a lomcuje kupředu, kupředu, kupředu! 

Sedí tu žena, děti, přátelé, úžasem zoufali: 
"přes věků rozhráň, za kynoucí leta", 
všem se nám rozdal, za všechny se dal -
chce tu být při nás do skonání světa! 

18. ledna 1923. 

N €ruda. 
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.1. Kvasnička, poslanec Národního shrom ážděnÍ: 

Písecké vzpomínky na Dra A. Rašína. 
Písek, vlastně jeho lesy zna I v' v 

sloužil mu za letní pobyt a to měl ~:~~ y dV, Zlvote ~:a Rašína mnoho. Po 12 let 
v domku u restaurace A 'k" J ,y '}~ POkOJICky s kuchyní a mansardou 
varu p Sekáčovi Se S~k I?v

en 
,y .' ~e:a patnla tehdy řediteli měšťanského pivo

přátelské styky ~ kdykoli~c~~y;~;l rzo~:la násle?kemv toho, rodina Rašínova 
navštívili. O svém letním pobytu v ~ts~';; ~;a Ra ~? I kty~ vv Plsku n~bydl~li, ,jej 
ve vězení vídeňském naň vz omínal Sá ' .asm v~e ml casto mluvIl, ze]mena 
z Prahy vzdáliti, kromě kratlť dob v· měs~' dl. Rasm, se

v 
ne~ohl ovšem trvale 

jej pražský večerní rychlík do Písi"u b Cl srI?~u, n~b~z kazdou sobotu unášel 
a v pondělí ráno zase J'el do Prahy ,a YI?e;Ieh ztravIl v kruhu své rodiny, 

za povo amm. 
A tak v neděli nebo za doby kd dat' 

den, mohli jste jej potkati jak kř~pce ~ z h~ Z?S t~val trvale~ v kterýkoliv všední 
jsa v turistický oblek s pla~atou če " c UZl va eta a vus.mevavou tváří, oblečen 
v ruce maje uzlíček s nalezen 'mi t;~l na ~lave, ,vy~rac~Je P? n~které lesní cestě, 
Zpravidla několik hříbků drž~l v ruceb:~;v~fe m~n~z.se cas~~bzrana bY~,vypr.avil. 
zase vynořil se na vás překva'h v ,ml Sl Je se za I ou prohhzel. Jmdy 
Velmi často spatřili jste poblíž~j~~o o~h~~oust~; ~o n~~ož vh!;daje houby, zapadL 
těný pytlík s nasbíranými h b' ' mapcI ~a ave ~atek na babku a plá
ukazovala Poněvadž na ~~ aml v ru~e, jehoz obsah lhned s pýchou vám 
byla jich l~ořist vždy hOj~~Z~v?~ pravotverných PÍsečá~ův nesbírali jen hříbky, 
dání hub virtuo . v·.n o~. nu no podotknoutI, ze dr, Rašín byl v hle-

Také první otáz~a:~~~~~~ek~~~:!e~s~í~~~~~i~}~~~~~~~:lpOr:~ifo;:e~ltai . nRemo
t 
hl~ 

S v t P' , . os ou. 
mes em lskem měli styků niál d'l d 

zde ve městě v létě honí modu' t o v~~,roz I o ostab~!ch "letňáků", kteří 
zpravidla nevědělo. Od Trhalů'b;~~ ~ří~~rsldo~ecen~tvo ,o JIch yří~?mnosti ani 
listonoš u pekaře Webra . v . v ' ,0 ?t:;tvu mleko, postu JIm nechával 
několik rohlíků do papí;o~~~~l~~~~as~ St~ mlI~stdr'ldoskočil, ko~piv si při tom 
kde při čekání bavil ho ,,,' o ~ I se c o I hned z kraje ke Skalovi, 
čemž zpravidla zastavil ~tJ~~e~e:~~~k~ ~~rhs~vnavEštíviti shvé politické přátele, při 

., , o e p. 'ggert a. 
Se SVOJI chotI prolezli naše ho . kV'v k' v 

z rodilých Písečáků S uz ' , . ry nzem razem a znali je jako málo kdo 
Rašína znali téměř 'všich~~~::;n~YSlo~o,:al se V~d: o onašem lesním hospodářství. 
všichni houbaři a báby houby n~ t:~J~~~~a ? . r?s~J kde se zastavoval, dále 
vyptával O vti neb 10 V' • UCl, Jez vz y zastavoval a na ceny se 
promokl~ až naPkůži y .J~\to~ mkd:y nouze; Jednou jedna si mu stěžovala, že 
kd b ." o mc nem, maIillnko hůře by to S vám' d dl 

y yste byla Němec nebo FrancouzI" Jak t~?" • d' , } opa o, 
Francouzi ti vždycky k v·" . zm u lvena otazka. "No, 
docela skr~ na skrz (d~;~:~n~o~ aZhn~,kost (SUl' les ?ssements), Němci, ti pak 
vespolek až do Selibov krl v', urc ). ~e .~kautr v lese debatoval, občas zašli 
vypomáhal, mandele s~ážele ~J~ provd~na JIClh ?yv~lá kuchařka. Zde ve žních 

, ravaml vese e JezdIl. Odpoledne pomáhal na 
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verandě své choti čistiti houby a pěknými exempláři se navzaJem chlubili. 
Vůbec život rodinný byl tak pěkný, při tom tak puritánsky řádný a prostý, že 
mohl býti vzorem t.zv. proletářským rodinám. 

Uvedu jednu z momentek: Potřeboval jsem kdysi cosi od dra Rašína a šel 
jsem proto za ním. V zahradě před sklepem byla naházena prkénka od Trhalú, 
jež mladší děvčátko, prostě přistrojené, do sklepa v koši pilně odnášelo. Na moji 
otázku - domníval jsem se míti před sebou služebnou - zda je pan doktor 
doma, odvětilo s úklonou: Ano, prosím! Teprve později jsem zjistil, že jsem 
mluvil s dceruškou ministra. Taková byla výchova v rodině představitele kapita
lismu. Jinde, když něco podobného dělají, tak před vámi utíkají! 

Tak spokojeně trávili v Písku léto jak léto až do války, ,po dobu uvěznění 
dra Rašína ve Vídni ovšem sami, bez něho. V této době museli sháněti těžce živo
bytí, jako každý druhý. 

Veškeré jmění, jakož i splatné účty byly jim zabaveny a tak rodina trpěla 
i nedostatkem, byla však tak hrdá, že nikoho o pomoc neprosila. Jen na jednom 
místě, kde dr. Rašín mnoho vykonal, a tam dostalo se jim odmítnutí. Dr. Rašín 
až do své smrti trpce se o tom zmiňoval. Tak tomu bylo za Rakouska, za repu
bliky dr. Rašín v Písku bydleti nesměl. 

Nutno předeslati veřejné vystoupení dra Rašína v Písku. Na veřejných 
schůzích mluvil dr. Rašín v Písku třikráte, na členských několikráte. První jeho 
veřejná řeč byla v létě r. 1919, kdy mluvil s balkonu radnice, řeč jeho jako vždy 
byla události dne a hojně se o ní mluvilo. Druhá jeho schůze volební zůstane na 
vždy ostudou našeho města. Sotvaže dr. Rašín na balkoně se objevil, tu seštvaný 
dav z okolí začal řvát, pískat, trhat ba i kousat ty, kdož protestovalioproti 
tomuto rušenÍ. Dr. Rašín se na to chvíli s úsměvem díval a když slova nebylo 
slyšet, odešel. Vím, že pro to trpěl, ač slovem si nepostěžoval, ba naopak se 
usmíval, rmoutilo jej, že lid dává demagogii přednost před pravdou a prací pro 
národ. Ale přes to neuhnuI se ani o coul z vytknuté cesty, říkaje: "Každá ope
race boli a nemocný nemoc sám si přivodivší dává vinu lékaři, zapomínaje, že 
bez operace by zemřel." Zastyděli by se asi mnozí, kdyby se jim dnes připomnělo 
tehdejší jejich řádění. 

Jednou ve schůzi výkonného výboru, když mu kdosi vytýkal jeho stano
visko v úřednické otázce, prudce vystoupil, řka: "Poručte mně, abych dělal 
demagogii, a uvidíte, že to dovedu lépe než Brodecký!" Po třetí mluvil v Písku na 
župním sjezdu ČS. N. D. o výstavě 6. srpna. A sice na projevené přání ochotně na 
dvou místech, k živnostníkům v restauraci "U kola", ke gážistúm v divadle. Obě 
jeho řeči byly přijaty s aplausem. Odpoledne pobyl krátce na výstavě a hajdy do 
lesa na stará, známá místa na houby. To byla jeho poslední návštěva v našem 
městě. ' 

Proč přerušil své bydlení v Písku? Vilu, již obývali, prodal pan Sekáč 
jakémusi p. Řehořovi. Mezitím propadl se tam strop a i jinak byt tak sešel, že 
nebyl k obývání. Po dohodě s majitelem byt opravili nákladem asi 3000 Kč, Na 
to upozorněna smutně proslulá bytová komise, která dychtivě oče~ávala dokon
čení oprav, že po ukončení jich někoho tam nastěhuje. Starost o tyto věci měl 
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vedo~cí yčlen ~ytové ~omise pan správce Našinec. Nějak se ale opozdil a Rašínovi 
se khd~e nasytehovah. 'f toho byl v bytové komisi poprask. Usneseno, že dr. Rašín 
se mu Sl ':,:rstehovat, ~res odpor občanských zástupců a že byt se přidělí p. zbroj. 
nadp?:-uyclku Jungo~I, který právě přijat byl (léto 1920) do armády a do Písku 
byl ~nd;len, neznaJe slova českého - ještě jest nutno připomenouti že byl 
bezdetny. ' 

TO y~ezitím ~ř~?se?ou by~ovvé komis; s~~l se komunista Koubec a po resigno
,aVSlm)?anU Na~mcI ved~m prevzal vyp. ur. pan Kocourek. Byt pro nadporučíka 
Junga za~al spravce zbrOjovky kpt. Nový. Koubec na rozdíl od ostatních petentů 
o blty pnvedl kp.t. ,Nového do schůze bytové komise a byt obývaný rodinou 
Rasmovou mu pnkazal. Intervenoval jsem u všech členů bytové komise o dvou
m~síčn! odložení, získal jich většinu u starosty města, ten slíbil zakročiti, dokonce 
mm. predse~~ Tusar intervenoval pro dra Rašína u politické správy, ale nic 
p~atno, ~ens~na prosazovala své, bez ohledu na ostatní. Abych i Koubce získal 
prenecha:al)ysem mu cukr, který ts~m v domácnosti bral a na jehož nedostatek 
Kyoubec Sl s~ezoval ~.nakon;c, kd~~ ,Jsem mu d~věrně sdělil, že je to hanba dávati 
prednost nemecko-:ldov.ske~u pnvandrovalcl, sdělil to nadpor. Jungovi a ten 
na ~ne podal prostr~~mctvnn dra Slaby žalobu pro urážku na cti. Za prokázané 
slu!b! byl Koubec prIJat do služeb zbrojovky a nechal řemesla. Obešel jsem ko
necne

v 
s archem, ~a ně~ž n~ps~no, že podepsaní souhlasí s odložením vyklizení 

bytu cle~:r. by to ve komIse, delah to tak pro své chráněnce všichni - a když jsem 
zlskal ve~smu, odevzdal prohlášení p. Kocourkovi, kde se náhodou (I!) jedině 
toto ztratIlo. 

. Pa:1Í Karli~ká mne odmítla,- ač já jsem jejím přáním v tomto směru vyhověl. 
Co platIlo pro vse?hny, nesmělo J?l~ti!~ pro Rašína. Škodolibost jste viděli ve tváři 
p. ~ocourka, kdyz va~ n.a potkam nkal: "Musíme je vystěhovat!" Komu se 
c!:tel~, tomu se vyhovelo I bez bytové komise. Mezitím byl Rašín den ze dne ob
tezov~n hned .p. K?~bc~m s Jungem, hned p. Kocourkem, kteří jej chodili vvha
zovatI -:~ytu Jlm}':lzeneho. ySám kpt. Nový tam jednou přijel na bryčce, vtrhl na 
dra ~asma a krlCeI: "Kdyz se nevystěhujete, přivedu 20 vojáků a my vás 
vy~dame." Rašín klidně odvětil: "Můžete jich dvacet přivésti, ale dvacet jich 
zpet neodvedete!" 

Když ale obtěžování nepřestávalo a z letního bytu stalo se martyrium jed
~oho dne yS,e seb~ali a z letní~? bytu náhle odjeli. Do bytu vtáhl Jung. Tak se ~~ze
~el dr. Rasl~ SPIskem. K~!~ Jsme mu nabízeli loni opatření bytu, odvětil: "Hodili 
~st~.po ~l:ne kamenem a Ja Jsem jako ten pták, který nevrátí se víc!" Přesto ale 
I pn r:asl pos~ední ,návšt~vě u něh?, asi 14 dní před atentátem, se na vše vyptával 
a nablzel ObCl pemze na 'hledání žIvce. 

'y , Ve SV~I~ s~~~teln~m }ápase mluvil o Písku a horovalo jeho lesích, houbo
vlshch s o.se,trU.lIClmv~ekar;m dreI? Bláhou, kterého nade všechny si oblíbil. Naše 
lesy neuvIdl dra Rasma VIce, na Jeho rakev položen byl naší obcí věnec z lesů 
t~k ho, na poslední cestě provázely. Město naše má možnost zahladiti aspoň u po~ 
zustalych trpkou vzpomínku na nás. Jsme tím povinni k velkému zesnulému 
o němž celý národ dnes jest přesvědčen, že ztratil toho, za něhož náhrady není. ' 
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Karel Leopold, odbor. přednosta min. financí: 

Rašínovy dukáty. 

Nezapomenu nikdy, jak zářily oči dru Rašínovi, když oznamoval mi 28. 
srpna o 4. hodině odpoledne,- s,edm týdnů před tím, n:ž stal

v 
se po ~r~hé naším 

ministrem _ v mramorovem sale Clam-Gallasova palace pred SChUZl Bankov
ního výboru ministerstva financí, že budeme raziti dukáty se sv. Václavem. Chtěl 
je míti ještě na podzim a přál si, aby raženy byly v Praze. 

Z krátkého rozhovoru našeho seznal jsem, že chtěl míti minci, navazující 
způsobem a podobou svou na naši zlatou n~inci,.~terá O? doby.~~m~ ~.Jucembur
ského těšila se nejen doma, nýbrž i za hramcemI Jako mmce pncmhveho a sebe
vědomého národa velké oblibě a vážnosti, že chtěl míti minci, která by hlásala 
všude za hranicemi, že česká státní myšlenka, kterou neudusila ani staletá per
sekuce Habsburků, vítězně vyšla z největšího zápolení národú. 

Dali jsme se s přednostou IV. oddělení min. radou drem V. Plocarem a s ře
ditelem n~ší státní mincovny Ing. D. Petrovitsem ihned do přípravných prací. Již 
v několika dnech seznali jsme, že chceme-li míti peníz, jak představoval si jeJ 
dr. Rašín nestačí k tomu dva nebo tři měsíce a že nebude též možno vyhovětI 
přání RaŠínovu, aby naše dukáty raženy byly v Praze, kde vybíjeny byly poslední 
české dukáty za Marie Teresie. 

Při nejbližší naší poradě doporučil jsem tudíž dru Rašínovi vydat~ čsl. duk~t 
později a sice jako peníz jubilejní k pětiletí naší státní samostatnostI v a vyloz~l 
jsem mu zároveň potíže, jaké vyvolala by ražba dukátů v Praze. "Dobre," pravd 
dr. Rašín, "vydáme tedy nejprve 1.000 dukátů jubilejních, číslovaných od 1 d? 
1.000; musíme vytěžiti za ně značný peníz, za dukát označený číslem 1. aspon 
1,000.000 Kč, kteroužto částku získáme veřejno'u sbírkou pro Národní museum, 
kde bude pak dukát ten uložen na věčnou paměť obětavosti našeho lidu." 

Tak vznikl dukát jubilejní, jenž měl býti číslován proto, aby vystupňován 
byl jeho význam a jeho cena obliby tak, aby z toho mohl co nejvíce vytěžiti zlatý 
poklad státní, kterým obíral se dr. Rašín až do posledních okamžiků svého 

života. 
Dr. Rašín přišel tu s novým, velmi choulostivým námětem, opatřiti dukát 

jubilejní řadovými číslicemi, které se u nás dosud na minc.ích ni~dy nevyb~jely: 
Rozluštění problému tohoto musil jsem ponechati ovšem mmcovmmu techmk?Vl 
a nutno uznati, že dlouholeté a bohaté zkušenosti ulehčily řediteli státní mm
covny Ing. Petrovitsovi vyřešiti otázku tuto tak, že vzhled dukátu - ~a~ obával~ 
se zejména naši numismatikové - tím nijak neutrpěl. Postup Petrovltsuv, ktery 
dal totiž připraviti pro avers každého jubilejního dukátu zvláštní razidlo, výrobu 
sice poněkud zdražil, než přání Rašínovu, které nám bylo zejména po tragické 
smrti jeho svatým odkazem, bylo po této stránce přesně vyhověno. 

N a konečné podobě dukátu a jeho způsobu dohodli jsme se na procházce ve 
Stromovce 29. října 1922. Byla krásná podzimní neděle; dr. Rašín vracel se za 
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::ozh?voru n.ašeho s!ále k oblíbeným svým dukátům. Sliboval si, že bude málo 
:eskrch, rodm, ktere by ne,měly, v ~od!nném svém pokladě tento symbol staré 
cesv~e ~l~vy .a znovu dobyte naSI statm samostatnosti, že i hospodár:sky slabí lidé 
naSI stradab budou na tento zlatý peníz a že nashromáždí takto v národě značnÝ 
poklad, jejž by jinak hrabivé ruce zašantročily přes hranice. v 

.. ~by ,tyto nov,é ~eské "zlaté mince navázány byly úplně na starou, dobrou tra
dICI ceskych dukatu, chtel, aby raženy byly za zlata dukátového (986 1/

9 
dílů 

ryzího zlata a 13
8

/ 9 dílů mědi) a sice ze zlata dobytého v Čechách. Na líci každého 
d~ká~u měl býti ~tarý sYI?bol zvláštní stát??sti české, dokud nebylo ještě znaků 
statmch, obraz vevody Vaclava dokola s cltatem z písně, která až do zavedení 
rakou~ké hymny. by}a s.tátní hy~n,~u českou (cantio ab oHm cantari consueta) 
"Ne?ej zahy?oub n~~ :.budouclm : na rubu pak český lev ve skoku, ten zlý lev 
- Jak pravd ve sve reCI v PardubIcích dne 10. prosince 1922. Měly' to bvti 
zkrátka po každé stránce dukáty naše. v 

Aby tomu bylo tak, vyžádali jsme si dříve, než předložili jsme vládě osnovu 
zákona o ražbě čsl. dukátů, dobrá zdání předních našich historiků profesorů 
vysokého učení Karlova: dra G. Friedricha, dra V. Novotného a dr~ J. Pekaře 
dále dobré zdání na slovo vzatého numismatika dra E. Fialy, biskupa dra Ant: 
Podl~hy, :ýt~čné,ho zna,lce doby svatováclavské, a dra B. Skalského, správce 
numlsmabcke sblrky Narodního musea. 

. Osnova zákona schválena byla vládou ve schůzi dne 14. prosince 1922 a při
Jata poslaneckou sněmovnou 13. února 1923, v senátu pak 23. března 1923. 
Zákon vyhlášen byl v částce 29. sbírky zák. a nař. dne 11. dubna 1923 pod 
číslem 62. -

Až do pos}ed::í~o svého,d~chu zajiI?al se ~~. Rašín o každou sebe nepatrnější 
podrobnost, tyka]ICI se dukatu. Byl vehce potesen,kdvž oznámil mu 9. ledna 
1923 předseda rozpočtového výboru poslanecké sněm~vny, poslanec B. Bradáč 
~e osno~a záko1}-a: o ražbě čsl. dukátů byla ve výboru schválena a byl zvláště do~ 
Jat, ~dlz zaslal Jsem mu do Podolského sanatoria fotografický snímek 21 českých 
duka!u ~d J~na Luc:mburs~ého až do počátku třicetileté války, kteroužto sbírku 
na namet ~a? sestavIl se vzacnou ochotou numismatik dr. E. Fiala, aby získán 
byl takto vIdItelný přehled českých dukátů. Obrázek tento měl dr. Rašín stále na 
st~lku ;:edle svého mučednického lože a obíral se jim až do posledních okamžiků 
sveho Zlvota. 

Již 1~ dubna 1923 .u,:eřejněna ~yla soutěž na návrhy modelů, jejíž podmínky 
vypracovany byly v mlmsterstvu fmancí za účasti odborového rady dra Štecha 
z ministerstva školství a národní osvěty. Lhůta stanovena byla do ( června 1923. 
Do porot! byli jmenováni: p:of. B. Kafka, prof. m. sl. Celda Klouček, prof. J. 
Obr?vsky, rektor akademIe výtvarných umění J. Štursa, numismatik dr. 
E. FIala, odborový přednosta K. Leopold, odborový rada dr. V. V. Štech a ředitel 
s~á!ní mincovny Ing. D. Petrovits. Studijní pomůckou pro umělce, kteří zúčast
mll by se soutěže, byla sbírka vzorných mincí dánských a zmíněný fotografickv 
snímek českých dukátů. Do stanovené lhůty došly ministerstvo školství a národ~í 
osvěty celkem 82 návrhy. Z těchto udělila porota, v níž zasedali zmínění pánové 
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až na odb. r. dra V. V. Štecha, kterého v jeho nepřítomnosti zastupoval dr. Morá
vek, 1. cenu (6 hlasy z přítomných 7 členů mimo předsedu) návrhu s heslem 
"Cimbuří" (autoři prof. O. Španiel a J. Benda), II. cenu 6.000 Kč návrhu sochaře 
J. Brůny; III. cena udělena nebyla. Dále byly zakoupeny návrhy s hesly "Nám 
i budoucím" (autor O. Španiel), "Vévoda české země" (J. Šejnost), ,,175" (Fojtík 
a Hrbek), ,,3" (F. Přítel), "Minulost a přítomnost" (Čejka), "Kníže míru" (Mára), 
"Legenda" (Odehnal), "Pax" (Dvořák a Sláma) a "Pouze návrhy" (L. Beneš). 
Porota prohlásila, že přes malé zkušenosti čsl. výtvarníků na tomto poli byla 
soutěž velmi důstojně obeslána a výsledek její že byl velmi uspokojivý. Autorům 
modelu, který obdržel I. cenu, bylo zároveň porotou uloženo, aby provedli na 
něm ještě některé změny. 

Jest zcela přirozeno, že výrok poroty o předmětu tak významném upozornil 
na sebe širokou veřejnost a že začaly se ozývati vedle úsudků příznivých i vážné 
námitky, podobně jak bylo tomu svého času při znaku státním. Tehdejší ministr 
financí Ing. B. Bečka, jsa si vědom velké své zodpovědnosti vůči veřejnosti, povo
lal nejdříve 11. července ke své informaci do ministerstva financí přední naše 
numismatiky a když porada tato neměla uspokojivých výsledků, svolal po 
dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty na 14. červenec z nejširších 
odborných kruhů nový poradní sbor. Zúčastnili se mimo zástupce ministerstva 
financí, státní mincovny a ministerstva školství a národní osvěty zástupci Umě
lecké besedy, spolku "Mánes", Umělecko-průmyslové školy, Akademie výtvar
ných umění, Jednoty architektů a stavitelů. Jednoty výtvarných umělců a vysoké 
školy architektury při české technice. Účastníkům schůze předloženy byly min
covnou mezitím zhotovené pokusné odražky návrhů, jimž přiřčena byla I. a II. 
cena a prvých dvou odkoupených návrhů (autoři O. Španiel a J. Šejnost). Po 
delší debatě požádal ministr financí, který schůzi této sám předsedal, účastníky, 
aby na hlasovacím lístku vyslovili se pro některý z návrhů předložených. Až na 
dva byly všechny hlasy pro návrh, jemuž přiznala porota 1. cenu. 

Opírajíc se o výrok tohoto sboru, ve kterém hlas poradní měli jen ti, kdo 
nebyli v porotě, objednalo ministerstvo financí dne 1. července od autorů návrhu 
poctěného I. cenou definitivní modely dukátů. Podle těchto modelů, které ob
držela mincovna v druhé polovici měsíce srpna, zhotoven byl dne 4. září 1923 
první definitivní odražek a když autoři umělci ,neměli proti ražbě nijakých ná
mitek, počala mincovna, která mezitím doplnila zařízení mincovny potřebná pro 
ražbu zlatých mincí, 7. září 1923 se samočinnou ražbou. 

Po celou dobu příprav k ražbě dukátu jevila čsl. veřejnost značný zájem 
o tento náš první zlatý peníz; zájem tento stupňoval se stále víc a více, zvláště, 
když v ilustrovaných i denních listech uveřejněny byly obrázky budoucích du
kátů. Bylo zřejmo, že 1000 dukátů jubilejních nestačí ani pro ty, kteří hlásili se 
ještě před úřední vyhláškou, tím spíše, když bylo rozhodnuto, že bude nutno 
pamatovati s přídělem dukátů jubilejních především na osoby pro stát náš nej
významnější. Těchto bylo téměř 500! Navrhl jsem tudíž ministru financi Ing. B. 
Bečkovi, abychom narazili mimo číslované dukáty jubilejní ještě 4000 dvoj
dukátů, jež měli obdržeti ti, na které nedostal se jubilejní dukát číslovaný. Byl 
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jsem přesvědčen, že i tento dukát s letopočtem jubilejního roku 1923, nebudou-li 
v nejbližších letech raženy dukáty dvojité nebo vícenásobné, bude se těšiti v naší 
veřejnosti velké oblibě. Návrh můj byl též ministrem financí schválen. ,Mimo 
dukáty jubilejní raženy byly tudíž na účet státu ještě pamětní dvojdukáty 
a dukáty jednoduché s letopočtem 1923, 

Dne 23. září 1923 uveřejněna byla úřední vyhláška o přihláškách na příděl 
dukátů jubilejních a dvojdukátů; přihlášky na dukát jednoduchý měly, se podati 
později. V žádostech měl se projeviti zároveň souhlas i s přídělem pamětního 
dvojdukátu, nedostane-li se na žadatele dukát číslovaný. V ustanovené lhůtě došly 
903 žádosti na 2.195 dukátů jubilejních a 1.991 dvojdukátů; počet těchto se do
datečně ještě značně zvýšil. Bylo dojemno obírati se těmito žádostmi; bylo v nich 
tolik vlasteneckého nadšení, že i člověk otrlý hrůzami dlouhé války a poválečnou 
chamtivostí nemohl zůstati chladný. Dr. Rašín se nemýlil, když pravil ve své řeči 
v Pardubicích "věřim v idealismus českého národa, věřím v něj, poněvadž jsem 
ho viděl při první valutové půjčce a při sbírkách na zlatý poklad republiky". 

Přídělem dukátů a dvojdukátů pověřen byl zvláštní tříčlenný výbor z nej
bližšího prostředí zesnulého ministra financí dra Rašína; zasedali v něm: bývalý 
ministr financí a vrchní ředitel Bankovního úřadu A. Novák, vrchní ředitel 
Městské spořitelny Pražské dr. V. Pospíšil a generální ředitel Zemské banky dr. 
E. Roos. Příděl dál se v intencích Rašínových zásadně podle výsledku řízení na
bídkového. Největší nabídku Kč 15.000 Kč učinil krajan náš Jan Štěpina z Chi
caga, který vyžádal si též fotografii dukátu č. 1. Přání jeho bylo přesně vyhověno; 
zemřel bohužel již 27. listopadu 1923 - dříve než ho došla zásilka, na kterou se 
tolik těšil. 

Celkový výsledek přídělu dukátů jubilejních byl tento: dukáty čís. 1 až 3 
odevzdány byly presidentu republiky T. G. Masarykovi, který odevzdal dukát 
č. 1 podle přání Rašínova Národnímu museu a dukát č. 2 rodině Rašínově, č. 4 
až 24 obdrželi členové vlády a předsedové Národního shromáždění, č. 25 a 431 
členové Národního shromáždění, č. 432 až 462 členové bývalé vlády a členové 
Bankovního výboru, č. 463 až 1000 pak jednotlivci. 

První dva naše jubilejní dukáty spolu s pamětními dvojdukáty s pamětní 
knihou darů na zlatý poklad republiky vystaveny byly ve výkladní skříni Zemské 
banky a Městské spořitelny Pražské od 25. října do 1. listopadu 1923. Z dukátů 
jubilejních a z pamětních dvojdukátů připadlo podle zmíněného zákona zlatému 
pokladu úhrnem 925.383'85 Kč. 

Upustilo-li se od sbírky,na dukát č. 1, která měla dle přání Rašínova vynésti 
aspoň 1,000.000 Kč, stalo se tak hlavně proto, že výzva Rašínova na smrtelném 
jeho loži, aby místo květinových darů pro něho pamatováno bylo na zlatý poklad 
republiky, vynesla v,roce 1923 nejméně desetkrát tolik, co zamýšlel dosíci pů
vodně sbírkou na první náš dukát. 

Již ve lhůtě pro přihlášky na jubilejní dukáty a pamětní dvojdukáty došly 
63 přihlášky na 3.555 dukátů jednoduchých s letopočtem 1923. Prodej dukátú 
těchto převzal ochotně pouze za náhradu skutečných výloh poštovní úřad šekový. 
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Jaký zájem bylo dukáty tyto, které prodávány byly po 120 Kč, patrno jest nej
lépe z toho, že od .. l0. listopadu, kdy vydána byla vyhláška o prodeji těchto 
dukátů, do 24. listopadu bylo prodáno již 26.884 kusů, ačkoliv se původně po
čítalo asi s 20.000 kusy. Do konečné lhůty vyhláškou stanovené, t. j. do 24"pro
since 1923, prodáno bylo celkem 55.751 kusů za 6,690.120 Kč, z kteréžto částky 
obdržel zlatý poklad 2,002.199'10 Kč, 

Tím skončena byla ražba dukátů na účet státní, která vynesla zlatému 
pokladu slušný peníz 2,927.582'95 Kč, 

Vyhláškou ministra financí z .21. června 1924 povolena byla ražba dukátú 
na účet soukromý, počínajíc 1. červencem 1924, když byly před tím v minister
stvu financí vypracovány předpisy pro výměnu dukátů za dodané zlato buď 
u hlavního puncovního úřadu v Praze nebo přímo u státní mincovny v Kremnici. 
Ražebné činilo 5 Kč a bylo od 1, dubna 1926 sníženo na 4 Kč, 

Až do konce června 1926 naraženo bylo úhrnem 180,111 kusů dukátů, 
z nichž dostalo se zlatému pokladu Kč 3,434.365'65. Největším odběratelem 
dukátú od roku 1924 jest zlatý dúl Roudný. Dukáty naše se všeobecně líbL 
Zvláštní, velmi lichotivé pochvaly dostalo se dukátúm našim od starobylé 
anglické mincovny v Londýně. 

Doufejme, že splní se, co přál si duchovní původce našich dukátů - aby 
nebylo české rodiny, která neměla by v rodinném pokladu první náš zlatý peníz! 

Dr. Rašín pro sirotky po padlých legionářích. 

Téhož dne, kdy skončeno bylo okolkování bankovek, vyhlášeno bylo naří
zení vlády republiky Československé ze dne 7. března 1919, podle kterého byl, 
ministr financí zmocněn uvolniti výplatu též takových zadržených vkladů, které 
byly určeny pro účely podpůrné a sociální. V několika dnech nahrnulo se takové 
množství žádostí o uvolnění zadržených bankovek" že byli jsme jimi v pravém 
slova smyslu zasypáni. Nebylo žádosti, která by nebyla podle mínění dotyčného 
žadatele pln ě odůvodněna. Jiného názoru ovšem byli úředníci oddělení valut
ního a docela jiného dokonce přísné péro dr. Rašína, který ve věcech měnových 
šel, nehledě nalevo ani napravo, pevně vytčenou linií. Zdál se býti mnohým po 
této stránce až příliš drsným, než nebýti ode všeho počátku jeho bezohledné 
energie, nevím, měla-li by koruna čsl. dnes ten pevný základ, jímž marně snaží se 
otřásti podvratné živly u nás i za hranicemi. 

Mezi nes četnými podáními došla" hned v prvních dnech žádost ústavu, jehož 
účelem bylo přijímati bezplatně dívky hledající službu a poskytovati jim přístřeší 
a pomoci potud, než by se jim naskytla vhodná služba. Hrůzy způsobené válkou 
přiměly však řádové sestry, které měly správu ústavu toho, že rozšířily péči svou 
i na osoby jiné, které v těch dobách nutně pomoci potřebovaly. Mezi chovanci 
měl ústav zvláště četné sirotky po těch, kteří za hranicemi obětovali život za naši 
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svobodu., V žádosti své domáhal se ústav, odvolávaje se na finanční tíseň, aby 
uvolněna mu byla značná poměrně částka - šlo asi o 40.000 Kč. Byl to podle 
zmíněného nařízení jeden z prvních případů, který jsem dr. Rašínovi přednášel. 
Zmínil jsem se o tom, že by šlechetný účel ústavu, kdyby nebylo vyhověno žádosti 
jeho, byl vážně ohrožen, že by zejména zůstali tu bez pomoci sirotci po těch, 
kteří na oltář osvobozené vlasti přinesli největší oběť - svúj život. Dr. Rašín 
změnil obvyklý svůj přísný pohled a bez nejmenší námitky podepsal příznivý náš 
návrh. 

Uplynulo několik dnů a řádové sestry téhož ústavu přišly znovu. Přišly 
s případem, který v dobách těch, kdy jedno nařízení stíhalo druhé, nebyl nijak 
vzácný, který mohl míti však pro ústav v zápětí citelnou finanční ztrátu. Při této 
návštěvě své nedostaly sestry ode mne příliš nadějnou odpověď; chtěl jsem si 
za,jistiti nejdříve souhlas ministrův. Při vhodné příležitosti přednesl jsem pak dr. 
Rašínovi žádost ústavu, poukázav opětně na to, že by nepříznivé důsledky opo
menutí ústavu stihly konec konců zase ty nebohé sirotky po našich legionářích, 
jichž se ústav s největší ochotou ujal. Dr. Rašín nepřemýšlel dlouho; slovy, "Vy 
máte dobré srdce, vyřiďte věc tu sám", byla záležitost vyřízena. Již 19, března 
měl ústav příznivé vyřízeni, sice ne úplně -,podle přání svého, než aspoň tak 
příznivé, jak bylo to v duchu zákona možno. 

Vzpomenul jsem si na příhodu tuto, když nedlouho před tím, co padl dr. 
Rašín zákeřnou střelou zfanatisovaného mladíka, debatovala schůze legionářů 
rozhořčeně o poznámce v jeho řeči pardubické "to, co se dělá pro národ, se ne
platí" a usnesla se podati na něj žalobu. Snad osvětlí tyto dva případy poměr 
Rašínův k legionářům lépe, než by se bývalo stalo v procesuálnKm řízení ___ _ 

J U Dr. Josef L ucele, ředitel Státního dl uhu: 

Činnost Dra Rašína v N ár. Listech 
a Pražské akciové tiskárně. 

Byli jsme s Aloisem Rašínem dobrými přáteli již za studií universitních, 
,jež jsme v témž roce 1886 nastoupili. Blíže poznali jsme se během advokátní 
praxe a nejvíce jsme se sblížili v "Národních Listech" jako členové správní rady 
a ředitelství "Pražské akciové tiskárny". Jakkoli jsme byli rozdílných povah a 
často jsme se rozcházeli v názorech, rozuměli jsme si dobře a shodli jsme se 
vždy, kdykoli šlo o věc hlavní, neh o otázky zásadní. Dr. Alois Rašín vedle 
advokacie byl politikem a publicistou, kdežto já, přestoupiv do banky, věnoval 
jsem se hlavně věcem finančně-hospodářským. Naše cesty a zájmy se tudíž ne
křižovaly, ani jsme si jinak nepřekáželi, naopak činnost naše se navzájem do
plňovala, kdykoli bylo nám pracovati na společné věci, a tak vyvinul se záhy 
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mezi námi poměr dobrého kamarádství, které se udrželo až do jeho tragické 
smrti. 

Rád vzpomínám různých episod společně zažitých, zVlá,ště Jeho břitkých 
a přiléhavých výroků, provázených vt~!la~.~ýmv pohled,em: usmevem. nebo p~
sunkem, jež někdy působily mnohem ucmne3~nez dl,ouhy vy~l~d: ~yl-h dr. AI;n~ 
Rašín silné rozhodné vůle, neohrožený a houzevnaty v provadem ukolu, ktery Sl 
vytkl, a v~či širšímu okolí uzavřený, byl v důvěrných chvílích~, ~ k:u~u sv~ch 
přátel, milým, příjemným a sd~~ným společníkem, :r:~moha zapnh vreleho CItu, 
ani dobrého srdce, skrývaných ]mak pod tvrdou skorapkou. 

V boji na ochranu českého státního práva a za samostatnost vl~sti po ~:'vé 
pocítil dr. Rašín krutost rakouské persekuce, když v roce 1893 s ra~ou ,prate! 
z "Omladiny" přišel do trestního vyšetřování. ~yl jsem do t~ d?by v pr~vm pr~x: 
u zemského trestního soudu a vzpomínám, jak Jsme s ostatmml kolegy uzkosthve 
sledovali průběh trestního řízení a jak ohdivovali jsm,e st~tečnos,t a vlastene<:~:>u 
obětavost svých přátel, odsouzených do žalář~. K ulev; ~rutehvo tr:stu, pr:sl~ 
v roce 1895 amnestie a naši přátelé pokračovalI neohrozene .v prer.usene pracl; 
Vítali jsme s radosti, když dr. Rašín, po různých ces!ách,. J?!lstOUpIV. k narodm 
straně svobodomyslné, s energií jemu vlastní zúčastml se JeJl reorgamsace a za
ujal brzy jedno z vůdčích míst i mandát říšského poslance. 

V roce 1916 uskutečnil koupi "Národních Listú" od dědiců dra Julia Grégra 
a utvořil s ostatními zakladateli, s drem Kramářem v čele, akciovou společno~t 

Pražská akciová tiskárna", V této akci spolupůsobil jsem jako předseda .ředl
t~lství České průmyslové banky a sjednal jsem s drem ~ašín:~ podmínky fman
cován:L Dr. Rašín měl tehdy velkou radost, že se mu vse dardo hladce a

v 

p~dle 
přání. Pracovali jsme pak v "Nár. Listech jako členové správní rady a ~edItel
ství každý ve svém oboru, v plné shodě až do zatčení dra Rašína v červenCI 19l5. 

Vzpomínám tu prohlídky vykonané v "Ná~ .. Listec.h" drem Pr:mi~g~em 
a četnými auditory před zatčením Rašínovým. BylI Jsme SIce - po zakem pre~~ 
sedy dra Kramáře v květnu 1915 - připraveni na prohlíd~~, přece ~~ak l~lel: 
jsme starost, aby se něco závadného nenašlo ve spoustě SpISU dra Rasma, ]enz 
stále neměl žádných obav. Nebyli jsme oba v den prvé prohlí~ky v .~~aze a proto 
pokoje zapečetěny (pečetě na dveřích zachovány dosud). N asled~!lClho dne. p~
kračovalo se v prohlídce. Byl jsem mile překvapen, kd~ž poznal !~em v v polIceJ
ním strážníku, konajícím hlídku v předsíni, své.h? kraJa::la, z~ ne~oz Jsem se 
kdysi přimlouval, když ucházel se o místo u pohcIe; take meZi audItory P?::nal 
jsem několik známých. Prohlídka mého stolu dlouho netrval!l'. neb~lo ,mceho 
závadného nalezeno, jen spisy běžné agendy hospodářsko-.admlmstratIvl'!l. Za t? 
prohlídka stolu dra Rašína, kterou řídil sám ~r. Premmger,v h~la dukl~~na 
a pozoruhodná, Nezapomenu nikdy }edového ~hd.u : sebez~premv dra R~~m~, 
jeho ironických a sarkastických poznamek, kteryml pn prohhdce "castoval d~~ 
Premingera, jenž hromadil stále zabavené listiny. B11y to chvíl~ tra~~é; tUŠIlI 

jsme, že jde jen o formalitu a že dr. Rašín následovatI bude dra Kramare. 

Tím radostnější bylo shledání po amnestii v červe~ci:. ~917. Rád.takév;zpo: 
mínám povznášejících dojmů a řečí pronesených pn treb promOCI Rasmove 
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~~tor~m práv, rříp~? to v dějinách university asi ojedinělý. S drem Rašínem 
J na v!~em. pak cast;JI o změnách ve správě a vedení "Nár. Listů" Ob rve 
~e !e~I1~ le;o srdecnos! a <!ů~ěra, již mi osvědčil ve vlaku, když ~elá s~:::n~ 
r~ a)e ~ o, urnova ~e ~chuZl s drem Kramářem. Vypravoval mi tenkráte dů
;erne .nektere. o~Oln?stl, . .lež :ozhodovaly o životě a smrti odsouzených, 'akož 

o ~~lvech, Jez zpusobIly, ze nedošlo k provedení rozsudku smrti Sdllnost 
a upnmnost tato, Jakož i líčení útrap žalářování, zachovaly v mysli ~é dOlm 
nezapomenutelné. J y 

Konečně vzpomínám doby, když dr. Rašín stal se v roce 1922 od h' .' 
stre nf"' pvo . h P ru e mlm-v,: 1 ~nancl. ,n. Je o uvítání v ministerstvu financí pozdravil mne jako vždy 
pra esy a projevIl radost, že sešli jsme se zase při s ol č' " N . 
použíti titulu "n~jvětšího dl~žníka republiky", který~ l~n~~P;~~I~ISk:~~~llnul 
oslovoval. Bohuzel nebyl am tenkráte dlouho ministrem financí. voru 

'< Ještě,Pte~ ~~nocemi sl!bil mi, ~e se podívá po Novém roce do našeho úřadu 
~~;~k k na~st;ve je~o ,ne??slo. Zločmná ruka způsobila dru Rašínovi dne 5. ledn~ 
. h smrte n~}ranem" .le~ po kn~tých bolestech přivodilo dne 18. února 1923 
Je o s:nrt a tezkou ztratu Jeho rodmě, přátelům národu a vlasti . v 
tOVall v posledním dechu. ' , na mz pama-

Dr. J. Matoušek, poslanec Národního Shromáždění: 

Dr. Rašín a deputace. 

b . kQ dru dAl. ,Rašír;ovi ~šla pověst, že při debatách a k deputacím býval velmi 
n~, m a ne os~ ;yblra,:"y ;e výrazech. Mám jinou zkušenost, totiž tu že dr 

~~S~~emdovu,:~l b!.~l ve~ml' 1 vtI~n~ a vtipem. někdy odrazil útok na 'stát~í kas~ 
Cmnejl, nez I ostryml slovy. -

. Bylo to za druhého ministrování Rašínova kdy ieden z poslanc o • l' 
shcky' ch šel d t ' k v,· ' J' U socla 1-s epu aCI dru RasmovI žádat aby žadateluO m kt v, v' h ' 
války b l' v v' d" " , en VSIC nI za . y I veznem, ana byla nahrada za toto 'vě v , D R v, , 

poslance, y'ys~~chl .d~puta.~i, načež prohlásil: "Ano, ;Z~~~é, d~~ta:::~ n~h~:~~l 
~o~t~n~tel~l vSlChm, Jako Jl dostal váš vůdce. Dostanete ji, ale jen jestli prokážete' 
~eyrt:k,Y ~ op:av~? za Rako~s,ka nespravedlivě vězněni a trestáni. Já na př. jse~ 

v .,. e ~eznen, ja nemohu zadat a také nebudu žádat za náhradu " ~:dz la deIaI ~evoluci proti ,Rakousku, já byl spravedlivě vězněn a :::;.~t!.":~i 
J lm :a~ousky rebel, velezradce. Kdo z vás, pánové ovšem dokáže z"e ned"l I Y 
VO UCl ze ho Rakou k vl I v " ,e a rev rozpacích d' ., s o me o my ne za velezradce, dostane náhradu." Deputanti 
kl' .. tlvaJ~ se na poslance, poslanec v rozpacích dívá se na deputanty 

anI se mmlS rOVl a odcházejí z audienční síně. ' 

* 
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V době vypjaté stavovské politiky jednalo se v jedné konferenci zástupců 
vládních stran o tom, že na universitu musí býti učiněn nějaký výdaj, poněvadž 
určité pomůcky přírodopisné na universitě chybL Jeden z poslanců prohlásil: 
"No, dobře, my s tím souhlasíme, ale co my za to.idostaneme?" Načež Rašín roz
zlobeně prohlásil ktomuto poslanci: "Copak ch .... pro tebe není kultura, pro 

tebe je jen umělé hnojivo?" 
* 

Když naši vyjednavači jednali o mírových smlouvách v Paříži, dr. Rašín 
napsal jim do Paříže dopis, v němž je žádá, aby se,všemožně přičinili o to, aby, 
když nelze obsaditi Berlín zbraněmi, aby alespoň cedulová banka berlínská byla 
dána pod dozor dohodových mocností. Proti tomuto návrhu postavil se jmeno
vitě Wilson, poněvadž hájil zásadu, že nesmí býti poražených, ani vítězů při 
mírové smlouvě. Dnes, když přehlížíme vývoj hospodářských a politických udá
lostí v Německu od mírových smluv až do dneška, vidíme, jak hluboce do duše 
německé viděl dr. Rašín a jak ideologicky posuzoval celou věc Wilson. Nelze 
stanovit jednotné zásady pro všechny národy a pro všechny povahy. Některý 
národ, má-li přistoupiti k mírovým akcím, musí cítiti, že byl poražen. 

* 
Za revolučního Národního shromáždění jednalo se ve schůzi poslanců 

národní demokracie o sestátnění lékařů. Zemřelý dr. Semerád přišel jako sta
vovský obhájce žádat, aby klub poslanců národní demokracie postavil se za po
žadavky lékařů. Dr. Rašín při této příležitosti měl řeč o tom, jak každý národ 
potřebuje svobodných a volných povolání, která nejsou odvislá na obci, státu, 
nemocenských pokladnách a nastavovských institucích atd. Ukazoval na to, že 
těchto povolání nemáme již mnoho. Tlakem státního socialismu dostává se do 
područí státu a veřejných institucí kde který stav. Dnes máme vedle umělců 
(i herci se sestátňují) a literátů ještě lékaře a advokáty, kteří jsou skutečně svo
bodným stavem. A vy chcete i tento zbytek dáti do služebního poměru, vy 
chcete i tento zbytek připraviti o jeho samostatnost? Národ náš potřebuje 
silných intelektuálních individualit, které by ho vedly v těžkých chvílích v de
magogickém rozvášnění a stranické slepotě a to nejen ve státě, ale v komunách, 
obcích, okresích atd., pokračoval dr. Rašín, a na dru Semerádovi bylo viděti, že 
ačkoliv přišel vyzbrojen všemi možnými argumenty pro své svěřence - jihnul 
přímo pod těmito pádnými argumenty Rašínovými jako sníh pod jarním slun
cem. Replika jeho byla již slabá a záležela většinou v tom, že přiznával v mno-
hém pravdu slovům Rašínovým. 
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Augustin Novák, vrchní ředitel Národní banky: 

Z mých vzpomínek na· Dra Al. Rašína. 

V roce 1922, když uzavřena byla v cizině první zahraniční půjčka státní 
a brzy na to i investiční půjčka obce Pražské, odehrál se během letních měsíců 
značný vzestup kursu koruny československé, provázený v zápětí prudkým po
klesem cen a ochabnutím zaměstnanosti. Ještě za vlády Benešovy, na jejíž poli
tiku, zvláště hospodářskou, vykonával dr. Rašín, jako člen Pětky, význačný 
vliv, usneseno bylo odvoditi důsledky plynoucí z deflačního směru politiky mě
nové a počíti také s přizpůsobením cifer rozpočtových .zvýšenému kursu koruny. 

V době vzestupu koruny odváděny byly ochotně nejen devisy z běžných ex
portů, ale i hodnota dřívějších vývozů, dosud thesaurovaná a dokonce i termí
nové devisy za vývozy příští. Naproti tomu importéři vyčkávali s úhradou svých 
potřeb, hodlajíce krýti se při nejvyšším kursu koruny. Když zásoba devis Ban
kovního úřadu přestala se zvětšovati, došlo k reakci. Všichni, kdož dosud vyčká
vali, chtěli se krýti najednou, ale nejen pro potřebu běžnou, nýbrž daleko nad. 
potřebu! Pod všemi možnými tituly stupňovaly se požadavky _ namnoze spe
kulativního rázu - na 60-80 milionů Kč denně a exportní valuta znova za
držována. Při tom šířeny nejnesmyslnější pověsti ústně i tiskem. Spekulaci otví
ralo se nové pole: strhnouti naši korunu tam, kde ocitla se před tím koruna 
rakouská i říšská marka. Dru Rašínovi, jenž od října 1922 po druhé spravoval 
úřad ministra financí, bylo pravidelně referováno, několikráte přijel i osobně do 
Bankovního úřadu. Bylo mu jasno, že nejde jen o korunu, ale o celou politiku 
ylády a stát vůbec, neboť zhroucení měny bylo by znamenalo vítanou příležitost 
všem, jimž mladá naše samostatnost byla trnem v oku. Nároky stupňovaly se 
ještě v druhém týdnu prosincovém, kdy připravovány již .zákony prosincové, 
opírající se o uskutečněný pokles cen. Při novém oslabení koruny byla by 
i úroveň cenová znovu přišla do pohybu směrem vzestupným. 

Dne 17. prosince 1922 konána v neděli dopoledne v ředitelně Bankovního 
úřadu porada, jíž zúčastnili se ministr dr. Rašín, dr. Pospíšil, dr. Roos a pisatel. 
Po uvážení situace učiněna usnesení, s jejichž prováděním počato již příštího 
dne ráno, kdy vrátil se z obchodní cesty náměstek vrch. ředitele Kučera. Oněm 
bankám, které kladly největší nároky devisové, čerpajíce zároveň vydatnou 
měrou úvěr u Bankovního úřadu, sděleno, že nemohou na další úvěr počítati, 
a odvolána arbitráž za Kč v létě 1922 uvolněná. Když na burse při licitaci kursů 
o plných 25% (kabel New York stoupnul z 32°- na 40°-) seznáno, že kupní pří
kazy zní vesměs "co 'nejlépe", dána disposice, by přiděleno bylo veškeré zboží, 
které se žádá. Odpoledne za součinnosti Živnostenské banky a jiných přikročeno 
ke stlačování záznamu devis v soukromém trhu a již příštího dne projevil se 
blahodárný účinek perné lekce, které dostalo 'se spekulantům na "černý 
pondělek". 

Odvod devis při zostřené kontrole se zlepšil, nároky poklesly. Na dopoledne 
19. prosince 1922 svolána byla mimořádná schůze Bankovního výboru, jež měla 
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v 'h ť ekulaci devisové Vedle předsedajícího usnéstiv~e o ~~lších opatre~l~le!t~~~~ovního výboru. Hlavním z opatření byl 
dra Rasma pnt?mn? bylo .' , ,vení eskontní sazby. O jeho rozsahu ne
návrh obchodm spravy na Plom~~~e ~vJsbatě došlo _ vzácný případ v dějinách 
mohlo býti docíleno s~odY,a po ~l slrn~ , e Většina rozhodla nejprve pro úroveň 
tohoto sboru - k bOJovnemu asovam. v' •• • • P' , jako ministr 

~iŽší. l?r. Rvašín ~o~tat~val ~Sl~;~~r~ P;~~~ljt~:~;O}~dP~v;%:;si za toto p,?lo-
fmancI a predse a an ovm ? k k '" Tato vážná vvstraha pred
vičaté usnesení, které z?a~ena ~nec oruny. 'h- 'horu návrh "na reasumaci 
sedající~o stačila, ,~~ uc~ne~:C~I!:;~~I~a~~~V;~~z~~pornými stanovisky, a že 
usnesem k tomu Cl 1, ~ Y , b k t' a 7 % lombardní na 7% % , resp. 8 % . konečně schváleno zvysem saz y es on mno, 

* 
V řádné schůzi Bankovního výboru, ~ež ~onána 2~., prosi~~ §~~~~n~:;:~ 

sedal dr. Rašín naposled. Odeje~ p.ak za
t 

rodm0t; na abyac~oc~u podal zprávu 
D 30 prosince 1922 Jel Jsem am za mm, v , 

mlýna. ne.. . v ~ , t' h o ze která rozhodovala o odrazem ne-
o dalších ud~lostech, Jez v~d ~ama n~:~á~T 'Stihl jsem ho na schodišti Grand-
bezpečné~o ,?toku, na fasl m~~;~kyse Refe;it můj velice ho zajímal, bylo mi však 
Hotelu prave po navra u z vy. . '1 Vka' Víte já mám sta
patrno že tíží ho nějaká jiná chmura. A brzy to prO]~Vl r . ", 'd Penižka " S hl . h moc prý je velice vážná a čekam na zpravy o . 
rO,st Ov v~ u, ~e 1 ? n;. pozván do kruhu jeho ~'odiny a přátel a chtěl jsem již ~áno 
Tehoz ,:ec,era Y J~e d'" v ekl dr Rašín, "zítra máme na Adolfce sIlve
zase odjeti. "Co vas to napa a, r v '. d k' ého zimního do-

strovský O~ěd, to ~~sí]t;k~ti :~~:~~aSI~~a~;::\~~~:~e ~~~~avě' kr~s přírody 
pol:d?e se ou, ~a, o. .' v d v b 10' se mi rozloučiti, bych v pruvodu dra 
a veCI hospodarskych. BIZy po ~~e ve y v k vlaku do Vrchlabí Nemohl jsem 

ri~,:!:}:;;:::l ~~I~ri~}:::~:~~;~~i,v:~~r:;f:!~~~!~~~:~r~A~=~i 
k ledy že do týdne bude mmlSterS a . h 

~~: ~:;~:tu n~ dra Rašína ~?ncip?~ati projev, že ~Iád,,; n:~~~e ~:š:~~~l ~ ~: 
~~iil~~::~~~č~ti ~ě~~~:!eo~t~kJdol:~é;~~~~~o~:;~~~;!stitýdenním heroickém 
ut;pení s tělesnou schránkou tvůrce československe meny. , 
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Ing. Ladislav Novák: 

Dúktúr Rašín! ... 

Hrst vzpomínek. 

v Kdy~úliv !aslech?-u tDtD j~é~~.' kdykDliv vzpDmenu na muže, který je tak 
h~de núsIl, ~evre se ml srdce v zaveJl sterých vzpDmínek - vzpúmínek skrDpe
nych slzamI smutku a žalu. 

Čt~ři r~ky upl~nu!y úd DnD~D ús~dn~hD dne, kdy jsme hD ztratili navždy, 
ale. ~ne se castD zd~ ze" teprv pr~d nek?hka dny mluvil jsem s ním napDsledy. 
Jeh JS~~ spDlu púz~e vec;r ~ ml~usterske rady a hDVDřili 'O běžných událústech. 
Dvl'· Raslll, byl ve vyb?rne nalade, nebúť se údpDledne dúvěděl, že ministerský 
predseda Svehla, ktery byl tehdy 'Opravdu vážně nemDcen, rychle se zDtavuje. 

,,:DŠ!U mu zítra kytičku," prDhúdil s úsměvem, když isme se v Žitné ulici 
rDzchazeh. 

Ale nepDslal! ... 

Když jsem rán 'O vstúupil dú své pracúvny ve Valdštýnském paláci zahrčel 
pr~~ce telefún,,~, ~ávný přítel dr. AntDnín Schauer, který bydlí v súusedství dúmu 
Raslllúva, chveJlclm se hlasem úznamúval mi zdrcující zprávu. 

v ~ za" hDdinu s~šli jsme" se s múnsignDrem Šrámkem a ministrem Bechyněm 
v cekarne pDdúlske sanatúre. Ale dra Rašína už jsme nespatřili až když pD 
někúlikanedělním hrDzném utrpení vydechl naposledy. . . ' 

"TV Stáli jsme tehdy u jeh? lúže - z věrných nejvěrnější - zničeni, zdrceni 
pnsernúu ranúu, kterúu nas Osud tak nemilúsrdně zasáhl. A když prúf. dr. 
Syn~ba, který" ?Ú" p.úslední chvíle úzkústlivě sledúval tepút srdce umírajícíhú, 
pustIl beznadeJne Jehú vyhublDu ruku a slze zatlačil mu 'oči a když dr. Karel 
Kram~ř. hlubúc~ dDjat přistúupil k lúži a púlíbil zvěčnělému' příteli ruku, rúz
plakalI Jsme se Jakú dětI nad ztrátDu svého 'Otce. 

Zdrcen 'Odvrátil jsem zarúsené 'Oči k 'Otevřenému 'Oknu. 

Zasněžené Hradčany ztápěly se v záři púledníhD slunce když velký duch 
úpúuštěl SVDU zubúženúu tělesnúu schránku. . . ' 

Smutné,' žalústné vzpDmínky! 

Chvíle, na které se nezapúmíná __ _ 

* 
Nikúmu neubližúvalú se v dúbě púpřevratúvé tak jakú dru Rašínúvi. Kde 

kdú" vyst;kúval "na. něhú psí hlavu, lidé hú prúklínali, jiní púučúvali, mnúzí vy
hrDZ~v?h a t? vse Jen .r:rDtD, že mil úval svůj stát více než sama sebe. Od převratu 
mysh~ Jen a Jen na tú, Jak bychúm nejlépe zabezpečili svúu milDvanúu republiku 
P:~ ,:,s~chI?-u budúucr:úst - svůj stát, prú nějž pú léta bújDval, prD nějž trpěl, jejž 
vasmve mIlúval, prú JehDž dDbrú žádná 'Oběť nebyla mu dosti velkou. Pamatuji se 
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živě na scénu, která se 'Odehrála v púzdní nDci v parlamentě, když v púradní síni 
se všech stran bylú na něh 'O naléhánD, aby pDvúlil ve věci, s níž jakD ministr 
financí nemúhl súuhlasiti. Někúlikrát energicky 'Odepřel a když bylD znúvu usilú
vánD, aby púvúlil, hDdil zlDstně SVDU aktúvku na stůl a rDztrpčeně zVDlal: "Cú 
pak ten stát už nikdú nemá rád?" A při těch slDvech zalily se mu 'Oči slzami ... 
A pak už si nikdD netrDufal prúmluviti. Byly tú první a púslední slzy, jež jsem 
spatřil v 'Očích túhútú energickéhú silnéhú člúvěka, který prúšel nejbezDhlednější 
škúlúu živúta. 

Mýlil by se však, kdú by se dúmníval, že tentú silný člúvěk za každúu cenu 
a vždy prDsazúval jen svúu a že se nedal přesvědčiti. Vybuchl, když mu nešlú něcD 
hned "púd vDuSy", rúzkřikl se, ale za chvíli se uklidnil a uvažúvaL Důkladně se 
vyptal na všechny púdrúbnústi, nadhúdil řadu 'Otázek a když shledal, že se mýlil, 
změnil svůj názúr dříve než jste se nadáli. 

Jehú paměť byla přímú úžasná. O vše se zajímal, 'O všem věděl, 'O všem byl 
infDrmúván, ale informací a púznatků nikdy si nezaznamenával, nebúť dúbře 
věděl, že se může na SVúU paměť spúlehnDuti. 

* 
Húspúdářské 'Otázky byly jehú zamilúvaným kúnÍčkem. Slučúval je vždy 

s finančními 'Otázkami státu a prútD zdůrazňoval, že ministerstvú financí musí 
býti v stálém kúntaktu s ministerstvem úbchúdu. Než se dal ránú dú práce, spújil 
se telefúnicky s ministerstvem Dbchúdu a dútazúval se, častú velmi 'Obšírně, CD se 
v púsledních húdinách událD v živDtě húSPDdářském, a mnúhdy žádal podrúbné 
infDrmaceú věcech, které na púhled s ministerstvem financí ani nesúuvisely. 

Rád překvap úval a dúvedl velmi vtipně využíti rúzpaků překvapených. 
Mnúhdy se zdálú, že jen imprúvisuje. Vyrazil s nápadem na púhled nedDmyšle
ným, nad nímž lidé nedůvěřivě krDutili hlavDu, ale já jsem se častěji přesvědčil, 
že nikdy nejednal ukvapeně. Viděl vždy jasně svůj cH před sebúu. 

Byl v stálém styku s lidmi z praktickéhú živúta, s nimiž i ve vúlných chvílích 
rád púbesedúval. 

"V takúvých nestřežených chvílích dDvím se nejvíce," říkával a při túm se 
usmál, jak se jen dr. Rašín usmát dúvedl. 

Prútú také velmi rád dDcházel dú N árúdníhD klubu, kde Průmyslúvý klub 
pDřádal pravidelně v úterý večer hújně navštívené přednášky, pú nichž živě se 
debatovalú 'O aktuálních 'Otázkách hDSpúdářských. Dr. Rašín pravidelně nechal 
všechny řečníky vymluvit a nakDnec ujal se sám slúva. Mnúhdy zahřímal pří
túmným dú duše, jindy zas púVzbuzDval, dúdával 'Odvahy, zavrhúval zbabělúst 
a varúval před neplúdným pesimismem, ale vždy dúvedl púučiti a tD i staré zku
šené kúzáky, již s napětím naslúuchali jehú vývúdům a jehD předpDvědím, 
z nichž mnúhé splnily se ještě za jehD živúta. Vydržel debatDvat pozdě dú nDci pD 
celúdenním lúpúcení a časně ránD seděl zas už svěží a výbújný u svéhú pracDv
níhD stDlu. Nikdy jsem na něm nepúznal únavy, nikdy jsem hú neviděl nečinně 
Ddpúčívat. Byl z těch silných púvah, jimž je práce živútní pútřebúu, z těch, kteří 
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jsou nadáni zvláštní schopností, jež udržuje ducha v stálém napětí a při tom mění 
nejobtížnější práci v hravou zábavu. 

lije 

Hospodářskými problémy zabýval se nejraději ve volné přírodě, při čemž 
vášnivě rád sbíral houby, jichž byl vynikajícím znalcem. llíkával, že s houbami 
sbírá v lese nápady. 

V posledních letech svého života proháněl se nejraději po lesích kameni
ckých, Se zvláštní zálibou hovoříval tu často s prostými venkovskými lidmi, jež 
v lese náhodou potkával. Vyzvídal, vyptával se a při každé příležitosti snažil se 
vniknouti do duše českého lidu. 

Byl jsem svědkem několika takových rozhovorů, z nichž zvlášť živě utkvělo 
mi setkání se stařenkou, s níž se dr. Rašín, jejž lidé, kteří ho znali jen povrchně, 
nazývali "drsným" a "bezohledným", rozhovořil tak něžně a srdečně, že jsem 
až užasl nad tím velkým, dobrým srdcem, které se skrývalo pod zdánlivě drsnou 
skořápkou. Jeho jindy zatrpklý úsměv pojednou hřál dobrosrdečností a z jeho 
přísných očí planulo neodolatelné kouzlo něhy a dobroty. 

V kamenických lesích zažil jsem s ním i mnohou zábavnou příhodu. Jednu 
z nich rád Vám povím, 

N a pokraji lesa spatřili jsme člověka, který namáhavě dobýval ze země 
brambory. Dr. Rašín se zastavil, chvíli prohlížel pole a pak se otázal pracujícího 
muže, který si nás hrubě ani nevšímal: 

"Nu, pantáto, jakou pak máte úrodu?" 

"Ani za práci to letos nestojí!" odsekl tázaný a mrzutě se od nás odvrátil, 
jako by chtěl říci, že nám vlastně do jeho úrody nic není. 

Dr. Rašín zatřepal nervosně klíči ve své kapse, něco si při tom zabručel do 
vousů a šli jsme dále. 

"Je to lišák!" prohodil, když jsme stoupali úvozovou cestou do dosti 
příkrého kopce. "Jsem přesvědčen, že je s úrodou dokonale spokojen, ale nechtěl 
přiznat barvu, protože se letos všeobecně naříká na neúrodu zemáků," 

"Snad vás poznal," poznamenal jsem žertovně, ale v tom se dr. Rašín zastavil. 

"Podívejte se!" řekl se zájmem a při tom ukázal na rozježděnou cestu, na 
které se v řádce válely brambory, jako by si jimi někdo znamenal cestu, kterou se ubíral. 

Přidali jsme do kroku a za chvíli dohonili jsme selský fasuněk, s něhož při 
každém nárazu vypadlo několik bramborů. . 

"Hej, hej, přítelíčku," rozkřikl se dr. Rašín na výrostka, který popoháněl 
utrmáceného koně, "brambory sypou se vám s vozu! Zastavte přec!" 

Ale výrostek se ani neohlédl a jen suše odvětil: 
"Kdopak by se s tím sbíral; je toho letos, že ani nevíme, kam to dáme." 
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R VF b 't'l e a spěchal k brambořišti. Tak vidal" zasmál se dr. asm, o ra 1 s , , " ". 
" , kd ž to letos ani za pracl nestO]I, .volal na 
"Nechte toho t~m dO,le, pantato:ďt y ml Vašemu synovi sypou se brambory 

udiveného pantátu ]IŽ ~ ~al~y:.,,~ PeOiet:s ~~lik, že to ani za sbírání nestojí." 
s vozu, ale on se dom~lva, vze 

JIC b! V I do vousů ale dr. Rašín se smíchem dodal: 
A teď si zas pantata neco za ruce '. " 

" 
. t't my lsme z Prahy! N a nás tak snadno nevyzraJete, pan a o, J 

A smál se, až se zajíkal- - - 'd' 'kdyzv 11'm mnohdy řekl 
' T h ' ď opravdu ra I I J 

Ale lidé na Kamemc~l~ me}. o ra l~, ě rádi a i~ště dnes na něho vděčně 
nepříjemnou pravdu do OCl. MelI ho ~pnmn 

, " , Vf tni že ho poznali. 
vzpOmma]l a JSou s as '. d R v, a len v ieho útulné domácnosti, 

k · 'h ídal lsem ra asm J J • V' Dokonale spo o]ene o v ~ v v, šech koutů Pozoroval Jsem, ze Sl 

kde se na něho usmí,:,alo, rodinne ste~t:v ~e ~ezohledný ~sud tak často olupovaL 
dovede vážit ~epl~.ro~mn:~o krb~, o ne]z ~ašín stál modelem, a snad jen proto 
I mistr Stretil to ]Iste vycltIl, kdyz mu,?r'

d 
bV d akrát a to s přísným pohledem 

z vlastního popudu portre.to:va1 ho v tf~ze ~ es ]':snýma štěstím zářícíma očima 
a starostlivou tváří pro mlmsters!vo man~l, , 
a s laskavým úsměvem kolem rtu pro rodmu. . h b' kouzlu 

. 1 dl h outi Je o oso mmu . , Kdo dra Rašína do?ře z~al, ,ne!no}I nep~ ~ n , m obrovským rozhledem 
Imponoval lidem s~ým; ne;se~~llm l:e~~~~~ťj~ s~~~ přímosti. Měl rád jen lidi 
i rychlostí a bystrostI sveho usu dm~ a , ·devllezv. prVetvářku a pokrytectví. 

' V" boť z use nenaVl , Pravdomluvne a pnme, ne t l'd' 
. 'V . dl' po telefonu. Jsou o 1 C, J l'd'" rVI'kával s mmlZ mk y nem uvnn . ~ sou I e, , " , VF " 

kteří'~luví pravdu, jen když se jim dívam do OCL 'k 1 . I stry' pohled 
' V'l A v d duše prom a Je 10 o , A dr, Rašín se uměl podlva! do OCL ~d o 'en okusil aby ho obelstil! 

neměHi k někomu d?věrYh ~, b~da ,t~~~~rašt~l~~ :ty ~e křeč~vitě stáhly, pěsti 
Jeho čelo se v takovych c VIIC na v , Kdož ví neměl-li právě pro tuto svou 
zaťaly a z očí šlehaly plameny opovrzem, , 
vlastnost tolik nepřátel? v v ! 

Bijte se v prsa, kdož jste mu ublížilil Ublížili jste velkému cloveku, - - -
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Dr. Josef Pára, ministerský rada v. V.: 

Dr. Rašín a banky_ 

Nebylo nad Rašína přísnějšího strážce státního majetku ani neúprosněj
šího karatele lehkomyslnosti a nesvědomitosti ve správě majetku cizího, ať veřej
ného, ať soukromého. Nepřekvapilo tedy nikoho tvrdé stanovisko, které Rašín 
zaujal jako finanční ministr vůči sanačním snahám Moravsko-slezské banky, ani 
způsob, jakým snahy ty odmítl. Tento postup proti Moravsko-slezské bance 
vzbudil ve veřejnosti domnění, že Rašín zásadně byl nepřítelem použití veřejných 
prostředků k pomoci soukromohospodářským podnikům, i když šlo o peněžní 
ústavy, jichž význam není ryze soukromohospodářský. Zazlívalo se tedy svého 
času tu i tam ministerstvu financí, že opouští Rašínovu linii, když staralo se 
o ozdravění čsl. peněžnictví. Než výtka ta nebyla odůvodněna. Naopak jsem pře
svědčen, kdyby nebylo předčasného skonu Rašínova, že by jeho energie byla 
bývala sanační akci podeflační prosadila dříve a snadněji a že by autorita jeho 
jako neohroženého strážce státního podkladu i jako kritického znalce hospodář
ských poměrů v republice byla umlčela ty nejvážnější odpůrce sanační akce, 
takže by se tato byla provedla bez otřesu důvěry k sanovaným ústavům. 

Rašín odhodlav se k deflační politice, nerozhodoval se, jak se mi. zdá, ani 
lehce ani snadno. Byl si dobře vědom všech obtíží, které deflace vyvolá. Rozhodl 
se pak pro ni, poněvadž byl přesvědčen, že výhody z ní plynoucí jsou větší než 
její nepříznivé následky. Líbila se mu asi proto, že zvalorisuje jmění střádalů i že 
rázem shladí z hospodářského života .různé konjunkturální- poválečné podniky, 
které tak jako tak nemohly se udržeti za normálních poměrů. Obával se ale 
o obchodní banky, které své prostředky měly z velké části umístěny v obchodu 
a průmyslu a byly tím účastny na podnikatelském risiku obchodním iprůmy
slovém. Jako prozíravý a zkušenostmi bohatě zásobený národní hospodář znal 
Rašín dobře význam bank ve státě průmyslovém a jako jeden z nejlepších a nej
větších vlastenců znal také specielní význam československého bankovnictví pro 
národ, který právě setřásl pouta politická a jenž teprve se měl starati o své osa
mostatnění hospodářské. Úloha tato připadala, když až na málo četné výjimky 
nebylo tu kapitálově silných jedinců, národu celému. Úkolu toho podjal se národ 
radostně, ukládaje své úspory ve vkladních knížkách neb bankovních akciích. 
Pádem těchto bank byl by přišel národ o velkou část svých úspor a byl vržen 
o desítiletí nazpět ve svých snahách, směřujících k tomu, aby v těch zemích, které 
mu 'vždy právem historickým i přirozeným patřily a které mu právě celým 
světem znovu byly přiznány, nabyl také hospodářsky patřičného významu. 

Že o všem tom Rašín uvažoval, bylo viděti z toho, že po celou dobu úzkost
livě sledoval vývoj bank i z toho, jak se ulekl, když jsem mu referovalo blížícím 
se pádu Moravsko-slezské banky. Dokud se nevědělo, v jakém stavu banka jest 
a jak jest spravována, snažil se Rašín všemožně jí aspoň nepřímo pomoci. Než 
když šetření ukázalo, že ztráty její jsou tuze velké a že vedení její nestaralo se, 
jak mělo, o zájmy vkladatelů a akcionářů, rozhodl se Rašín nechati ji padnouti. 
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b k ímeobětovati jako odstrašující příklad,ale 
Učinil tak slovy: "Tuto . ~n u mus dnouti" 
nadále nesmí žádná česka banka pa , k~ , 'sem slyšel z jeho úst. Neboť ně-

Tato slova Rašínova byla posledm, ~~a I! ústa jeho nadobro. Považoval 
kolik dnů nato zákeřná .ruk~ v~ah~v~iu:ra~ý amůj ministr svěřil. N~předpojatí 
jsem slova ta za odkaz, l~~O~ vrko se věrně staralo jeho splnění. Ze nemohl 
svědci mohou ~ak PO~V~~ltl,o ze ~s~~lnosti a rychlý spád událostí. 
býti úplně splnen, zavllll y ruzne 

Dr. Pavel Paul, odb. rada min. financí: 

Salus rei publicae . - . 
., 10 se mi té šťastné příležitosti, že V době svých právnických studl! ddostaR v, a ve schllZÍch organisačního 

.. di v é vlastnostI ra aSlll d' 
mohl jsem seznati je necn '1 ter' chžto schůzích jsem teh y zapl-
odboru Národní stra?y svobodon~yslne, t~v~st Yobsáhlý rozhled a houževnatost, 
soval. Imponovala :leho naprosta poho. h dné jak v jeho osobě tvrdost a pev
s jakou šel za vytčený;u cí~e.m. ~ylo po~~~ ~ o' e~a s teplou dobrosrdečností ~~ 
nost s jakou jednal, ]akoz 1 prlsnost Y h Plk rodině a s obětavostí pro sVUJ 
chvÚi oddechu a vzácnou lás~ou, k~~rou ~ ~va kteru N ~náviděl, jak jsem mohl 
národ a vlast. Překvapovala ~eho p~lmos cara . 
poznati, neupřímnost a patohzals~vl.. ,.' e působilo za války jeho 

, v" v' , ah lakynu pOCIty namn o v' d" , Nemusím zvlaste pnponnn 'J 'tV hou když za dnu ra em 
" d ' Bylo proto pravou u ec , 1 'ť 

zatčení vězněm 1 o souzem, d P h mohl jsem s ním prom UVll 
válečné litice po jeho návf!ltu z ~az~~ t °v.v:~ i nám k civilnímu zemskému 
leckdy několik slov, když. !~ko a v<: ':'h prl~živeného s jeho starým úsměvem 
soudu a když viděl jsem lel z,?c~~e~e!s~ °d~ucnu jest mu vyhrazena veliká úloha 
a když jsem si uvědomoval, ze ]lste v , u, d po němž isme tehdy v c. k. úřa-
při budoucím uspořádání a o~vobozem naro a, " 
dovnách tak nedočkavě prahlI. * 

v vl' m do služeb ministerstva financí, 
Když pak koncem dub,na 1 ~ 1 ~ ~r~s~ ~~e ráci 1'0 republiku, jež mu byl~ 

měl jsem to štěstí, že mohl !~em ~~1 vldeb !.~r!: ko:Ci jeho ministerské činnostI 
nade vše. Bohužel, by~?v to vsak J~z na J~ ní nastal rozklad oněch sil, které spo
v době kdy v národě lIZ po prvmm na se . '1 čase nejkrutějších zkoušek 
jeny t~k imposr:ntní odpor a mo~:t~~~o~~~~t;v~í rozhodující tvůrčí prácv~ 
a které nevvdrzely semknuty p d ' "ech bylo bolestí svíráno, kdyz naSl 

" 1 t' db' ch kdy sr ce nas vs , 'k' d b" v osvobozene v as I v o a , " 't lskou invasí. V one krat e o e 
vlastní vinou Slovensko bylo zaplaveno .~:rr~ eký účinek jeho osobnost měla na 
přesvědčil jsem se ~, nez~P?:nen? ~oho m ě;id:nci projevovali stále vzrůstající 
okolí jeho, jak vSlchm uredmcl a zam 
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nadšení a obětovali celou svou d v , y 

vytčených cílů, Byť byl jako šéf se~sev~l, sIlu v ~pracovnÍ energii k uskutečněni 
a ctěn. e o avaneJsI pro svoji přísnost, byl milován 

!3ylo svrchovaně nepříjemné zavdati říčinu k . v • 

v,ysvetlena neb napravena obrat . h P t'v .Jeh? hnevu; ale byla-II věc 
sItuaci. Z jeho přímosti vy'PlY'val

eu
:, se Je 10 dvar :YJaslllla, ba 1 žert zpříjemnil 

'h ' o, ze snes o svvch podv, , h . ne o mmění byly-li uvedeny dO d 'V J nzenyc projev odchyl-
upadne prot~ v nemilost. uvo y, alllZ se musel podřízený strachovati, že 

Když opustil Clam-GaUa o I' ( . , , 
!~ko politik, i tehdy měl jsem s~~s8;~~ež:~~r~r~vtvo, fmanc9 . a působil dále 
cmnost pro republiku Pak řišel kl· v l~e stopovatI Jeho neúnavnou 
v síních Clam-Ganaso~a pal~ce a rdo'l 922 a. opet jsme jej uvítali jako svého šéfa 

, vd v , z a o se ml lako by z n vh v I 
maz ena energie kterou chce obeYt t' ,: J , e o vyzarova a nashro-

, ova I pracI sveho resortu 
v' ,Na doklad, jak bylo mu heslem n' v';, bl .. 

pr~ Jedné jízdě do senátu postěžoval si eJ~yssI.~ ~h,~ r~p~bhk'y, vzpomínám, že 
mlsto, co jiní dávali on musí nyní kd ~l, :'. Ja o, tIzne sItuacI se nacházÍ, když 
poškozovati svou vl~stní stranu při' Pře~fo~:J~~ ~t~t~ ,to velí; bráti a jak musí 
vala a která zaváděla újmy pro ú Y d ' t u.re ~l<:, e, ktera se tehdy projedná
slušníků měla jeho vlastní strana.

re 
lllC vo, z Jehoz rad tak značné procento pří-

Vřelou lásku k domovině prokazoval 'h . 
~plněni svého přání, aby národ po tak dlou~' ~ ~Y radoys,t, s )ak(~u připravoval 
zetem Václavem. Mezitím v duO sl dl, ' ~ o e ,spatnl opet sve dukáty s kní-
d .. , . e nU znamych udalosť v o 

USlva atmosféra jež vybila se·strasvI·"d 1 a pomeru se zhušťovala 
, , ' lvym u erem 5. ledna 1923 . 

Zda se, Jako by osud neodvratn v b'l . . 
nezemřel normální smrtí ale aby e :rtY PdI ac~val k tomu, aby veliký hrdina 
1 d' " , upros re sveho díla b 1 k ' dr mny zapas a smrt byla i v d I k' b d . Y yl S osen, a aby Jeho 
tavosti ve prospěch státu a náro~: e ,Ut o~cr::osh vsem ~zácným příkladem obě-
ukázkou, jak může zaslepenost zav:s~r~l ra~~ym ~n~l~elllm a současně strašlivou 
že zločinnou ruku vztáhne protI' l'k' o,:e'a z ces e matky narozeného až tam 

o' , ve I anu Jenž celou " d v, b' , 
pro svuJ narod a stát, jehož blaho b}' 'YV, SV?JI USl a ytosh pracoval 

. mu y o nejvysslm zakonem. 

Dr, Vilém Pospíšil: 

Z mých vzpomínek na Dra Rašína. 

Redakce Rašínova Sborníku poctila mne výzvou, abych do něho přispěl. 
Mám za to, že jsem Rašínově památce dlužen vylíčiti, pokud mi to bude možno, 
ten úsek z jeho činnosti před převratem a po něm, na· níž jsem bral podíl 
v různých směrech, a podati svůj příspěvek k dějinám našeho finančního a ho
spodářského osvobození těch let. Jsem za jedno s těmi, kteří žádají, aby ti, kdož 
pomáhali při dobývání naší svobody a jejím zabezpečování, pamatovali na to, 
zachovati podstatné věci z toho budoucímu soustavnému zpracování. Ale jiné je, 
kdy kdo pokládá za možno z různých důvodů přistoupiti k publikaci, zejména 
zamýšlí-li podati ne prosté memoiry, nýbrž sáhnouti při zpracování látky hlou
běji. Příspěvek toho druhu nenáleží však do rámce tohoto sborníku, jemuž byl 
vytýčen jiný ráz. Nevidím ostatně pro sebe ještě doby proň. Jak jsem to už jinde 
napsal: jest stále ještě více potřebí upírati zraky k přítomnosti, než aby bylo lze 
pohroužiti je tak, jak potřebi, do minulosti. 

Činnost Rašínova zajímala mne již v posledních letech gymnasia, na 
sklonku let osmdesátých předešlého století. I do odlehlého kouta gymnasia 
pelhřimovského vnikly vlny studentského hnutí pokrokového. Byla to hlavně 
zásluha kolegů humpoleckých. Humpolečtí byli místně bližší Německému 
Brodu, sídlu krajinského spolku "Sázavan", a tím mnohým studentům univer
sitním, kteří hráli ve studentském hnutí roli (Klofáč, Hamza, Skorkovští a jiní). 
Hltali jsme "Časopis pokrokového studentstva", brožury jím vydávané a "Vzdě
lávací bibliotéku". Velký vliv měla právě též Rašínova brožura o českém státním 
právu, vyšlá právě v době, kdy jsem přišel na universitu do Prahy, Úděl studenta 
na sebe odkázaného nebyl toho druhu, aby mezi zápasem o existenci a studiem 
zbývalo času k aktivnímu spolkovému životu, Byl jsem rád, že jsem se občas 
dostal do čítárny "Slavie" nebo na nějakou debatní schůzi, takže moje styky té 
doby se studentskými pracovníky nenabyly intensity. Tím méně s Rašínem, který 
byl již doktorem, třeba že jsem podle možnosti vyhledával schůze, jimž právě 
jeho účast dodávala zajímavosti a přítažlivosti. Ostatně jsem v druhém roce práv 
z přemáhání sil po řadu měsíců churavěl a ztrávil teq. čas na venkově. Když jsem 
se zotaven zase do Prahy vrátil, vstoupil jsem záhy do redakce "Politik", zprvu 
jako stenograf, a tento krok měl vliv na mé další osudy. Od té doby neměl jsem 
s Rašínem styků, jež by stály za záznam, až - do dne jeho návratu do Prahy 
z vězení v létě 1917, 

Dotkl-li jsem se poněkud svých osudů z mladších let, stalo se to jen proto 
a na tolik, abych na svém případě osvětlil některé pro Rašína příznačné vlastno
sti. K bližším a blízkým stykům mezi námi došlo teprve ve zralých mužných 
letech, v době sice jedinečně mimořádné, ale přece jen ve věku, kdy důvěrné 
přilnutí již bývá řídkostí. Ačkoliv v politickém žurnále zaměstnán a politicky 
organisován (v bývalé straně národní), nepocítil jsem v sobě záliby pro politiku 
ve vlastním běžném slova smyslu (pro to, co jsem před nějakým časem označil 
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jako politickou politiku, kteréž označení se, jak pozoruji, ujalo). V "Politik" ne
pracoval jsem v 'rubrikách politických, od doby pak, kdy jsem vstoupil do služeb 
Městské spořitelny Pražské, zabýval jsem se nejvýš politikou komunální, pokud 
zejména souvisela s činností spo:i:;itelen. K dru Rašínovi neměl jsem až do války 
bližšího poměru ani stykového ani vnitřního a ani jádra jeho osobnosti jsem 
z vlastního názoru blíže neznal. Rašín také nebyl mezi osobnostmi, s nimiž 
a přes něž byl jsem v prvných letech války ve stycích s oním okruhem, jenž po
zději byl nazván "Maffií". Ale již to, co v širší české veřejnosti stávalo se záhy po 
vypuknutí války známým o stanovisku a činech dra Rašína, začalo mi osvětlo~ 
vati jeho podstatu v osudové době. Plné světlo na ni vrhl Kramářův a jeho pro
ces. Sotva bych zjistil, kolik vlastně uplynulo let od té doby, co jsem se naposled 
s Rašínem setkal jako mladý muž - do toho dne, kdy jsem, do hloubí duše roze
chvěn, šel uvítat ho na nádraží, když přijel do Prahy po amnestii, aby se ujal 
opětně politické činnosti po krátkém odpočinku, kterého si po útrapách 
dlouhého věznění dopřál ve svých zamilovaných lesích píseckých. Bylo nás při 
tom více z těch, co jsme se scházeli v kruhu "Národa", v jehož rozpravách vznikla 
a byla připravována řada podnětů později prováděných a jenž soustřeďoval 
osobnosti, které potom nedlouhá léta rozvála do různých táborů, ale které tehdy 
- kde jsou ty časy! - byly spojeny jednou myšlenkou, jedněmi city. 

Doprovodili jsme Rašína, nezlomeného, jarého, s ohněm dalekosáhlých 
plánů a odhodlání v oku domů. Bezprostředně nato následoval uvítací večírek 
v tak zvaném Napoleonském sále Zavřelovy nádražní restaurace s povznášejí
cími, plánovitými projevy Rašínovými, Šámalovými, Štěpánkovými a jiných. 
A pak již bych těžce udával počet setkání s drem Rašínem ať v kruhu "Národa", 
aťv redakci zreformovaných "Národních Listů", afv jiných poradách, kruzích 
a kroužcích, a zvláště počet přečetných rozmluv mezi námi dvěma. Mohu říci 
zplna, že obraz, do něhož mně a jiným vyrostl Rašín svým procesem, nikterak 
nezmenšil se při těchto dalších stycích, které vyvrcholily pro mne spolupraCí při 
sděláváni a provádění měnové reformy. Jak se skládaly a krystalisovaly složky 
tohoto plánu, ještě za války, často jsem si kladl otázku, zda tento plán, v němž 
záhy hrála roli dávka z majetku, spolu s plánem hospodářským, který na pod
kladě Preissových exposée byl v našem kruhu ventilován v posledních měsících 
války, najde politického nositele pro svou ožehavost, nesnadnost a nepopulár
nost. Neboť v dalekosáhlých finančně-reformních dílech, více snad než v kterém
koli jiném díle politickém, nejde jen 'o to, dospěti k určité konstrukci, ale více 
ještě o to, plán v chaotických poměrech provésti. 

V poradách konaných před převratem (z největší části v bytě dra'Scheinera) 
bylo v měsíci září, kdy naděje uzrávaly v jistotu, uvažováno také o tom, 
jak by bylo nejvhodněji sestaviti první kabinet. S Rašínem bylo s počátku 
počítáno v těchto úvahách jako s ministrem vnitra. Když však se odvažovala 
všechna tíha, nesnáze a politické důsledky a souvislosti úkolů, které ve světle 
rýsujícího se již tehdy plánu čekaly ministra financí, přestalo se dosti záhy mlu
viti o Rašínovi jako ministru vnitra a počítalo se s ním jako s ministrem financí. 
Jej sama, myslím, původně zajímal portefeuille ministra vnitra více, ale 
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., f ' přes jejich nevděčnost, pro jejich 
záhy jej začaly lákati ú~oly, mmlstra m~r:clní těžce nabyté svobody. Několik let 
~alek?s~hlý, ba osudo~h~f~a:i~~~; rJ:~ecka. Je-liž však jisto, že by bylo bez 
fmancm~o ch~osu nep , p fr k oddolalo jedva zrozené Československo, 
úsilí, Rasmem maugurovanehko, PObl :c ,} o katastrofálnímu vývoji financí právě 
když v Rakousku a Maďars u ne ranen . 
pod zorným úhlem přivoditi status quo ante? , . tl' 

Můj poměr k Rašínovi tkvěl '~e~rr~~if~~ ~~~~~:d;~e~P~~:~~ ~:~~ 
ovzduší let vále~ných. Spo!~Phra~,~~~v~ e Nebezpečí a risiko, které bylo spojeno 
v kterých stranach a koternc s a 1 , r~v . ., b 10 samo o sobě povah 
s tím, přihlásiti se k takové spolupr~~, .?- .~~t:v:ytI ;e~;~čJ Čím dále tím jasněji 
zkušebním kamenem, kterého postra. ap ]IZ ca o ice že Rašínovi nejde 
jsem viděl a se mnou i jiní ~ pokr~č~}íc!ch st~ku a sp~IU~ladÝ stát, až se zrodí, 
o osoby, nejde o strany, neJde o mc !me~? n:z o to, va:y ., o ří adě mohla 
neocitl se v chaosu finančním a hosp~darsk~~nR:Š~e;~:yž!e~ ~ro~e:ého nadání 
smésti vichřice rea~ce. }3ylo ;e~o: pled~?s 1 pěstoval v ~obě dar bystrého prak
a záměrně zažívanych zlvotmc . z usen~s.! vy oho osobnosti veřejně činných, 
tického psychologa. Neseznal Jsen2- ?fll~s ~n aH se v lidech jejich skutečných 
kteří by tak rychle a cel~em bez~ecv~e O{;~f ov~em i jiné vlastnosti organisátora, 
smýšleních a sklonech, Jako dr. asm. e. v'V' h Stál rozhoduje se o slož-
tato však jest pro organisátora jed~ou z vn~~pe~~:J~Ý~i roztlOdnutimi. Dopraco
kách finančního plánu, před s;:c ova~e o " • T k' . ak to ve své 
vá;al se přesvědč~n~ o jejich .~celnosb n~~n~~ c;~~:~~vy,adi:kJse a, chcete-li, 
kmze napsal, "svyml anketamI. :yto a vtl y , y ~ohloubení a konstrukci mohou 
hádky s !~dn:i: o kte:ý~h seznal, ze k d~sv~ ~~iiP kde stáli dřív, ale poctiví museli 
platně pnspeb. Nezaleze!? na tO,m, ok ~ p schopnost něco přinésti, rozhodo
být, a pro to měl dr. Rasm ostry}ra : .. o ,a RašÍn nesouhlas s některým 
valo. Nestalo se mně, a soudím, ze am ]mym, aby

b
, v Naopak mOle zku-

, v , I I' ah 'e-i přenesl na oso nI pomer. , J 
svým mmemm vza ve z e, Y 3 J , 10 a celé jeho založení od-
šenost praví, že jeho kritické oko snadno, rozpoznava , t Ve ve vážných vě-
mítalo, nekritické, lich,ot:r:~cké kýf,:aly . }f~m dl~k~~et:~d;' k~vž již určitý názor 
cech a zvláště v obdobl pnpravy m~ncn~ o ,~. an , ,';;, b o onenta 

, . t 0'''1 ]'eště z taktickvch duvodu hajll na oko nazor ]my, ~ y p k sam Sl vy vn, . J v,v" v'V' ď k . ze ktere by na onec 
tohoto názoru přivedl k prohloubene}.sl, ,;pOrne]SI lS, USl, .. v ve svém nitru klo-

v~plyn~!y ještě jasněj~, ~ště t~r~~:;~~t~~~'á~~ Ys~~I,~eS~~:;ěl ješitně na něk~e: 
ml. Za jmou velkou pre nos !.~l..., le ovšem musilo toto mínění byb 
rém ~ínění a ~e byl och?ten p:l]ah jme, -da že za těchto okolností diskuse 
nále~~tě podebP~en~ a O~~v?~~ena~i p~I:::é ~~hkému stromů šumění, že naopak 
s Rasmem ne 'yva'y ~m r~ 'o I' v·, . ěkdy takové že z toho, - abych 
měly někdy raz vymeny nazoru vev~l zl~e, a,~ e šlo o vě~ a zakončení pravi
užil populárnějšího označení - "tnsky htaly . Al , v -', ktery' odhaloval 

, "'1 ' Rašínovým usmevem, 
d~tlně, ~Ye~~ ~I~::~e:o k~:y~~;; :~l~tkou jeho výzbroje jako lidového politika, 
Cl ove J v , ," Vl' ť 
nemožného bez osobního charmu a pntaz lVOS 1. , • 

Jedna příhoda mi zvlášť utkvěla. Zašel jsem jednoho
k 
veče~~ v ~b~~b~~~~ 

převratem a zmocňovacím zákonem z února 1919 do reda ce" aro mc 
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a rozhovořil se s Ra~í~em ? jisté stránce měnového problému. Názory naše se 
nesh~dovaly. K devate hodmě pravíl Rašín, že si o tom ještě promluvíme snad 
druheho ~I?-:; D"nes, že určitě SlÍ?il, že přijde domů k večeři. "Ale můžete mne 
doprovodit~,. ~el,. ,:a po ces!~ Sl o tom ještě povíme." Když jsme přicházeli 
k d~mu v ,~,Itne UhCI, zvedl o~~ . k osvětlenému arkýři a prohodil, že jej již jeho 
p~m vyhhzl. A~ychom U~O?C~l o~stavec ;~den~ho hovoru, postáli jsme chvíli 
p::ed vraty, pak Jsme poposh nekohk kroku Jedmm směrem pak zase zpět a tak 
dale, -. "až js~~ si ~ov~~mli ~derůr hodin na N ovoměstské' věži a s ust;nutím 
seznalI, ze to bIJI - ctyn hodmy rano. Paní Rašínová se zase jednou nedočkala. 
Byla na to, myslím, hodně zvyklá. Ale objevilo se později, že právě tyto hodiny 
nebyly ztraceny ... 

~~šinov~ zásluha .? položení finačního základu československého státu 
nespocl~ala ~~n,v tom, ze ~o~edl vyhraniti a proniknouti určitý program. Ne. 
sm:t~lna da,lsl,zasluha Sp?CIVa v tom, že spojoval řadu vlastností: tribuna lidu, 
pohbk~, statm~a, publ~_~lsty s nezkrotnou a neohroženou touhou po činech 
~ ,dob;ym zdra~lm, kteryzto soubor v jedné osobě f3 nadáním finančním a mimo
ra~nYrm, zdravym smyslem pro praktický život a pro konkrétní otázky hospodář
ske dav~l P?stav~ vše~tr~!mě vy~ikajíciho vůdce politického a hospodářského. 
Kr~h nek~!lka nas ,~e.lbhze ~asvece~ých prožíval v týdnech před okolkováním 
nejednu tezkou chvIll. Sta kIlometru nových hranic, obtíže organisace na SIo
v~nskFu - dr. Záveský by o tom mohl leccos povídat - bo]ševické agitace to 
~se na:11 kladlo na rty úzkostlivou otázku: Neselže naše orGanisace? Bylo třeba 
~~d~at~ rychle, :=tby se za~hytil~ ješ!ě nadšení z osvobozenr a bylo zase potřebí 
JI~te dukl~d,nosh. Vzpommam, Jak Jsme s Rašínem jednoho večera, již nedlouho 
pred vy~amm zmocňovacího zákona, jeli z ministerstva. V Hybernské ulici byly 
toho vecera shluky a ovzduší plno znepokojivých pověstí. Než jsme usedli do 
voz?", vysl~chl.o tO?1 Raší~ ~ěkte~é zprávy. Ve voze pak'mi řekl: "Kamaráde, 
nevlm, n~vlm, JestlI to dodelame; Jest tolik slepých lidí! Ale musíme dál nesmíme 
se zastavIt ... " , 

Setr,:ali js~e ~ blí~k~.m po~ěru s Rašínem až do dob, kdy byl rukou zločin
n~u .vy:~~a~ s;e obet~ve c:nnosb. Myslím, že lidé vážných snah a zraků politic
~y~~ vasneml a amb:ce~l nezkaleného, musili přilnouti trvale k Rašínovi, pro
sedslm"u osudovou v.yhn~ a vědomému, že nejde o to, politikařit, ale být státní
kem p~ed zra..k~m hIstone. !sou lidé, které může k bezpodmínečnému sledování 
~outah k ,sob~ Jen ten,. kdo Imponuje vědomostmi, opravdovostí, důsledností, ne
u~avnosh, obetavostí a hlavně hloubkou přesvědčení, opřeného o pevné mravní 
zaklady. 

v N ehle~ě k" tom~, co by!o I?ravního v Rašínově osobnosti, přitahovalo mne, 
ze ~n, ~tery ~~l tol~k pr~khckeho smyslu a byl politikem reálním _ opíral svě
tovy nazor svuJ o ~!ru" :.e.~o: co li~s.tv? zejména nyní hlavně potřebuje, je, aby 
byl? v:deno ne k !n~m Cl jme nenavlsb, ale k lásce. Byl národohospodář vřelých 
e~hlC~~~~ akc~ntu; Jeho "pracovat a šetřit" nebylo mu pouhým příkazem mate
rIe~lll "?cmnos:l, ale také, a myslím, že hlavně, projevem a školou mravnosti; 
danove problemy, dávkou z majetku počínaje, ne pouze součástkou správní 
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mechaniky, ale velikým problémem mravním, pod kterýmž hlediskem nazíral 
i na běžný pojem t. zv. berní morálky. 

Po Rašínově demisi nadešlo období, v němž Rašín spolu s některými jinými 
vedoucími politiky připravoval politickou situaci, která na podzim dospěla 
k utvoření druhého Svehlova kabinetu opět s Rašínem jako ministrem financí. 
Z období toho, mysle na Rašína, rád vracím se k upomínkám na konferenci 
janovskou. Jako několik jiných politiků - nemýlím-li se, na př. Malypetr~ 
Bechy:ně - odhodlal se i dr. Rašín zajeti do Janova. Já sám nebyl v Janove 
v prvních dnech konference, meškaje v Londýně v záležitostech první českoslo
venské půjčky a půjčky Velké Prahy. A když jsem se pak ubíral přes Prahu do 
Janova, hodilo se, že jsme konali cestu tu s Rašínem, svými manželkami a slečnou 
Rašínovou společně. Dr. Rašín byl stále ve znamenité náladě. Do Janova nevolaly 
ho určité úkoly a měl jsem dojem, že jest v jeho náladě něco z nálady studenta 
jedoucího na prázdniny. Také podobnou poznámku přímo učinil, když jsme ve 
Veroně mezi dvěma vlaky těšili se z pohledu na krásné historické náměstí 
veronské s jeho poměrně čilým ruchem. Když jsme tam tak stáli, prohodil. Rašín 
něco o tom, že jest mu jako studentovi na prázdninách, a dodal: "Jak jest to 
krásné, když jest tu tolik lidí a nikdo člověka nezná." Ironie osudu tomu chtěla, 
že sotva to dořekl, ozvalo se vedle nás: "A to je jistě pan dr. Rašín." A krajan, ve 
Veroně usedlý, radostně Rašína zdravil a horlivě se nabízel, že nás všude pro
vede. - V Miláně přisedl do našeho oddílu spolucestující, s nímž jsem se dostal 
do hovoru. Byl to advokát z Turina. Podle zásad o propagandě jsem se ho.vo~u ne
vyhnul, odpovídaje informacemi na jeho dotazy o Československu. ObJevIlo se, 
že náš spolucestující znal i Rašínovo jméno i podstatu jeho finančního díla a za
jímal se o další podrobnosti. Zmínil se také, že neviděl ještě našich peněz. Ukázal 
jsem mu tedy některé druhy a podotkl, ukazuje mu podpis, to že ~e podI?i~ p~D:a: 
jenž sedí naproti v rohu. Veliká byla radost Italova z tohoto setkam a zre]me Jej 
velmi těšilo, že mohl mým tlumočnictvím s Rašínem si pohovořiti. 

Jak jsem se zmínil, neměl dr. Rašín formálního úkolu v Janove. Nikoho ne
překvapí však, :řeknu-li, že se o všecko, co se tam dělo, zajímal, ať v rozhovorech 
s delegáty drem Benešem, drem Osuským, nebo s experty československé dele
gace. Z nás jistě každý, kdo isme tam tehdy byli, rád si připomene zejména 
okamžik, když jsme se po denních pracích, schůzích neb int~rních kO?
ferencích sešli k volnému rozhovoru u číšky "café espresso", které Sl Rašín tolIk 
liboval a při kterém opětovně poznamenával, v čem že to vězí, že podobné dobré 
kávy, tak ladně a rychle připravované, nemůžeme míti v Praze. Tyto večerní 
besedy bývaly velmi zajímavy. Týkaly se nejrůznějších themaŤ. Otázky finanční 
a politické ustupovaly v nich otázkám kulturním, filosofickým, a Rašín i v nic~ 
se svou všeobecnou erudicí vedl" ne poslední slovo. Utkvěl mi jeden večer, přI 
němž se Rašín rozhovořil o tom, jak by si představoval vývoj našeho domácího, 
ryze českého umění v různých oborech, a jak by rád také k němu přiložil ruku 
- "jen až to materielní dáme trochu do pořádku". 

Rašínova přítomnost, ač rázu soukromého, neušla pozornosti. Zájmu 
několika mezinárodních finančníků, mezi nimi i presidenta Wan derlip a, jenž 

79 



tehdy zanášel se myšlenkou světové cedulové banky, o dra Rašína, vyhověl mi
nistr dr. Beneš, uspořádav oběd, jímž toto setkání uskutečněno. Častěji stýkal se 
dr. Rašín s tehdejším jugoslávským ministrem financí Kumanudim a jinými 
odborníky z jugoslávské delegace. Vedle janovské konference ventilovala se 
otázka velkého mezinárodnícho konsorcia, myšleného tak, aby byla obepluta 
nemožnost řádného úvěrování v obchodě se sovětským Ruskem. To ovšem také 
dra Rašína živě zajímalo, jakkoli stál na stanovisku, že nebude pro obchodování 
s Ruskem podkladů podstatnějšího významu, . dokud z Ruska nepřestane váti 
duch rozvratu a nebude tam nastoleno ovzduší opravdové právní bezpečnosti. 
Než odjel, vyslovil se opětně, že byl rád, že tuto cestu vykonal, že to bylo pro 
něho osvěžením i poučením a že nahlédl blíže do toho, jaký jest rozdíl mezi prací 
na for u mezinárodním a činností vnitropolitickou. 

Od této jasné, přísvity májového slunce italské Riviery prozářené, reminis
cence, s níž mísí se vzpomínky na řadu episodek, v nichž se projevovala veliká 
Rašínova láska k přírodě, berou se přes období půldruhého roku paměti moje do 
jiného prostředí přírodního i duševního, do stínu tragické události z 5. ledna 
roku 1923. 

Na vánoce 1922 odebral se Rašín z těžkého ovzduší pražského, naplněného 
starostmi' a nenávistným dechem protirašínovské agitace (měli jsme tehdy co či
niti s prudkými útoky domácí i cizí spekulace na československou ·korunu) na 
několik dní do zimní přírody krkonošské, na místa, kde prodléval před lety jako 
student hledající a nalezši upevněni svého zdravi.Zasněžené hvozdy' nesejmuly 
všech starostí a nevyhladily všech vrásek na jeho čele. Sám vím o zájezdu vrch. 
ředitele Bankovního úřadu Augustina Nováka za ním k vůli poradě o obraně 
proti spekulačním útokům na korunu - nevím však, kolik bylo jiných takových 
zájezdů. Trávil jsem onen vánoční týden v Bedřichově a setkal jsem se s Rašínem 
třikrát. Jednou, když jsem si vyšel na Petrovku a zastihl jej tam s několika 
přáteli, jeden večer ztrávil jsem s ním a jeho společností ve Špindlerově mlýně 
v restauraci Grandhotelu, v němž bydlil, a o sylvestrovském obědě setkal jsem 
se s ním a větší společností v boudě Adolfově. Teprve později· zvěděl jsem, co 
výhrůžných dopisů tehdy a před tím Rašín a jeho rodina dostávala. Druhého 
ledna 1923 vracel jsem se se ženou do Prahy zároveň s Rašínem, jejž, jak jsem 
potom slyšel, rodina marně snažila se zdržeti v horách aspoň do Tří králů. 

Byl tehdy překrásný slunný den. Z Kunčic, přeplněných lyžařským obecen
stvem, jeli jsme, dr. Rašín, moje žena a já, v reservovaném proň polovičním 
oddílu do Prahy. Po krásném dni následovala překrásná úplňková noc s po
hádkovými mlžnými přísvity nad širými pláněmi, jimiž se dráha vine. Nezapo
menu, co živ budu, této cesty, po níž jsem se s Rašínem setkal před atentátem již 
jen jednou při kratší úřední rozmluvě. Nálada Rašínova byla vážná, řekl bych 
přímo teskná. Z toho, co jsem slyšel za zmíněného večera v Grandhotelu a co se 
mi později ještě doplnilo, soudil jsem, že na něm leží tíha a znechucení z neporoz
umění a nevděku. 

Ve vlaku jsme o tomto předmětě nemluvili. Onoho večera však připomněl 
jsem k thematu zaujetí v jistých kruzích legionářských proti Rašínovi, s jakým 
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porozuměním v roce 1919 jako prvý ministr financí vycházel vstříc intervenci 
a žádosti mé jako předsedy Pomocného výboru legionářského, aby do rozpočtu 
zařaděna byla dle návrhu legionářského výboru sněmovního položka 50 milionů 
pro péči o legionářské siroty. Na zpáteční cestě cítili jsme, žena a já, toto nála
dové zdušenÍ. Dlouhé chvíle opětovně zíral Rašín oknem do měsíční noci, 
přidržuje si, jak někdy se zálibou činíval, pravou rukou přes hlavu levé ucho. 
Abychom jej z těchto nálad vytrhli, hledali jsme themata, jež by jej přivedla na 
jiné myšlenky. Zvláště se to podařilo ženě, když začala o jeho zálibě k přírodě 
a zejména když se stočila řeč na ryby. Bylo vidět, jak chmury se vzdalují, 
jak Rašínovu mysl zaujímají vzpomínky živě a výmluvně sdělované z mládí 
i z pozdějších let. Kapitola o chytání různých druhů ryb různým způsobem byla 
obšírná, v ní zejména část o chytání pstruhů, a neméně obšírná a odborná byla 
kapitola o přípravě různých druhů ryb. Kapitolu tu zakončil Rašín tím, že nikdo 
nedovede pstruhy tak připraviti, jako jeho paní, a že si na to musíme udělati 
večírek. "A při tom bude janovské espresso," dodal významně se svým milým 
úsměvem. To již jsme se blížili ku Praze. 

Následovala delší odmlčka. Než jsme vjeli mezi domy, zahleděl se Rašín 
ještě do zářícího kotouče měsíčního a prohodil: "To to ti naši v horách ještě 
užijí," a obrátiv se k ženě dodal: "Tentokráte po prvé v životě se nerad do Prahy 
vracím" - a to byla, nehledě k obvyklým slovům rozloučení, poslední slova této 
naší společné, pro nás nezapomenutelné cesty. Neuplynuly tři dny a zločin 
ukázal, že ne neprávent cosi jako předtucha zachvělo se v těchto slovech - -

Dr. J arosla v Preis: 

Vzpomínka Z vídeňské věznice. 

Když jsem byl dodán v létě r. 1916 do posádkové věznice vídeňské, byly 
poměry v této věznici ještě dosti přísné. Ve Vídni již tenkráte počaly se -- daleko 
pronikavěji než v Praze - jeviti nedostatky zásobovací; dozorčí personál a také 
sami profosové počali trpěti špatnou výživou, ale poněvadž to byly teprve prvé 
počátky, byla kázeň ve věznici ještě strohá. Na nováčka tyto poměry pochopi
telně dolehly tíživěji než na ty, kdož již se přizpůsobili a dovedli si nalézti 
cestičky eventuelního ulehčení, byf ulehčení toto v té době bylo ještě dosti malé 
a řídké. 

Byl jsem uveden přímo do samovazby, která nalézala se ve věži, do po
stranní cely druhého poschodí, obrácené k hlavnímu průčelí společných vazeb. 
Dr. Rašín v té době totiž již nebyl uvězněn ve věži určené pro samovazbu, nýbrž 
ve společných vazbách, ve zvláštní menší cele prvního poschodí, společně 
s panem redaktorem Vincencem Cervinkou a panem účetním Zamazalem. Jak 
mne profos Mikiewicz informoval, byli tito tři vězňové zvlášť hlídáni a styk s nimi 
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melancholicky. Byla to poslední schůze Bankovního výboru za předsednictví dra 
Rašína v prosinci 1922, kdy musil s Bankovním úřadem odrážeti tehdejší útok 
spekulace na naši korunu. Z debaty, která se tehdy o věci rozvinula, utkvěl mi na
vždy v mysli výraz ieho;očí a ještě dnes jako bych pohled jeho cítil. V tom po-
hledu zračilo se tolik lásky k věci, tolik péče o naši měnu. 

Jak měl tehdy pravdu, ukázal vývoj za krátkou chvíli, která arci přinesla 

* také zločinný výstřel. 

Třetí vzpomínka platí již mrtvému hrdinovi. Krátce po tom, kdy vydechl 
naposled, stáli jsme nad jeho mrtvolou: Dr. Pospíšil, vrchní ředitel Novák a iá. 
Slzy nám vyhrkly. Vidím jeho vyhublé tváře, v nichž zračil se jeho boj, ty vy
hublé, smutné paže __ . Vedle lože na stolku ležely jeho kapesní hodinky, tak 
prosté jako byl on a jeho život, a vedle hodinek stál obrázek sbírky českých 
dukátů. 

Kolikrát asi spočinul jeho zrak na tomto obrázku, kolikrát vracely se 

myšlenky trpícího muže k naší měně, jeho to dílu 1 

F. Sís: Za válkv. v 

BylO to na počátku světové války. Sešli jsme se v pokoji dra Rašína v "Nár. 
Listech", dr. Kramář, dr. Rašín a já, radili isme se o tom, co má naše strana 
dělati. Byl v Čechách všeobecný zmatek, co bude dělat česká politika. Nejhlasi
těji začínalo býti pronášeno heslo, které pak prováděli po celou dobu války čeští 
poslanci ve Vídni a většina 'výkonných výborů českých stran, že má náš národ 
se dáti plně do služeb Rakousko-Uherska, postaviti se za dynastii, získati si 
válečných zásluh, po skončené válce že pak bude moci předložiti, jak se naši 
aktivisté vyjadřovali, císaři směnku, o které doufali, že bude honorována dle 
velikosti válečných zásluh. O této politice jsme tehdy mluvili. Dr. Kramářem 
bylo vysloveno stanovisko, že válka jest válkou mezi Germány a Slovany, vítěz
ství Německa a Rakouska je slovanskou porážkou, naší porážkou, novým ohro
žením naší národní existence. Byl to dr. Rašín, který rýsoval postup, co musíme 
činiti: dělat všecko, aby Rakousko-Uhersko s Německem prohrálo. Byli isme 
jasní a shodni. Začali jsme ihned práci ve straně i mimo stranu, v září poslali 
jsme prvního posla za hranice, v říjnu druhého a před vánocemi jel do Švýcar 
dr. Franta. Revoluční práce s pomocí organisace národní strany svobodomyslné 
byla připravována, s počátku bylo jen pět, šest osob zasvěcených. Práce soustře
dila se u dra Rašína, u něhož jsme se denně v "Národních Listech" scházeli. Tak 
bylo až do jeho zatčení, kdy vedení přešlo na mne. 

* 
Ve vězení vídeňském dr. Rašín zůstal stále ve spojení s námi stejně jako dr. 

Kramář. Styk zprostředkovaly návštěvy, zejména paní K. Rašínová, později jsem 
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oba vězně až do jejich převezení do M611ersdorfu navštěvoval pravidelně také já 
nejčastěji tak, že jsem se připojoval k návštěvám rodinným. Ve vězení dr: Rašín 
mnohem více než na svůj osud myslil na naši práci. Když z řad aktivistických 
politiků dělaly se akce, aby dělaly austrofilské a dynastické projevy, že budou 
obžalovaným na prospěch při procesu, dr. Rašín ostře a briskně odmítal tuto 
politiku a žádal vždy, aby politikové nebrali při své politice na jejich osud 
žádného zřetele. A nezapomenu, když tři hodiny po rozsudku, který posílal dra 
Rašína na smrt, jsem přišel společně s paní Rašínovou k němu do věznice, jak 
ani v tomto okamžiku dr. Rašín nemyslil na svůj osud, jak zase jen myslil na věci 
národa a jak mně jasně odpovídal: nedbejte na nás, dělejte všecko, jako by nás 
nebylo. A bylo to podivuhodné, jak totéž vyslovoval mně v ten den za stejných 
okolností také dr. Kramář. 

* 
Jednalo se po zahájení parlamentu o amnestii a propuštění politických 

vězňů na svobodu. Již všichni vězňové byli propuštěni, jen ještě nikoli dr. 
Kramář a dr. Rašín. Zde vláda dělala podmínku, že propustí je na svobodu pouze, 
když se zaváží, že budou po dobu války žíti jen jako soukromníci a že nebudou 
dělat politiky. Byla to velmi dramatická odpověď, jakou dal dr. Rašín poslům 
nabízejícím svobodu za těchto podmínek. Nakonec kapitulovala vláda a pro
pustila dra Kramáře a dra Rašína bezpodmínečně. Sotva vyšli z vězení, již ve 
Vídni jsme mluvili o tom, co budeme v naší revoluční politice dělat. V těchto 
rozhovorech pokračovali jsme s drem Rašínem v Písku, kde se dr. Rašín 
v píseckých lesích zotavoval po těžkém utrpení žalářním. Když pak dr. Kramář 
a dr. Rašín se vrátili do Prahy, stali se zase středem naší revoluční práce. Byly 
denní schůzky, porady, přípravy, rozdělování prací a v neděli dopoledne vy
cházeli jsme, dr. Kramář, dr. Rašín a já, za Prahu ná pravidelné procházky, které 
isme si smluvili, abychom si zrekapitulovali vždy uplynulý týden a mluvili 
o novém programu. Bylo více klidu a také více bezpečnosti při našich procház
kách, zvláště v šáreckém údolí, kde jsme viděli každého, kdo šel před námi nebo 
za námi. 

Od svého vyjití z vězení nedělal dr. Rašín nic jiného než revoluční politiku, 
nedbal naprosto toho, že byl už jednou odsouzen k smrti. V červenci roku 1918 
bylo mu oznámeno, že bude ještě s řadou jiných osob znovu uvězněn. Rozkaz 
daný nebyl již proveden. Přišel 28. říjen: dr. Rašín stojí v čele osvobozovací 
revoluce. 
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Dr. František Soukup, senátor Nár. Shromáždění: 

Po 35 letech. 

Když jsem v únoru 1923 v Pantheonu musea mluvil u rakve mrtvého 
Rašína, nechtěl jsem věřiti té strašné skutečnosti, že by nebylo už mezi námi 
toho, jehož život se zdál být vyměřen až do nejzazších mezí lidského organismu. 
A celý jeho život letěl v duši přede mnou. .. Viděl jsem ho po prvé na podzim 
roku 1890, když jsem přijel z kolínského gymnasia do Prahy. Bylo to na jedné 
schůzi pokrokové mládeže v zahradním sále Choděrovy restaurace. Přišel a ce
lým sálem šlo radostné pohnutí: Rašín je tady! ... Všichni si byli vědomi, že je 
to neobyčejný člověk. Sedl si ke stolu a viděl jsem krásnou, ostře řezanou hlavu 
s orlím nosem, širokým klenutým čelem, a již tenkráte sporými vlasy na temeni 
hlavy. Byl samý úsměv vůči kolegům a vypravoval, že je doma v Nechanicích 
a že se připravuje na rigorosa. Brzo nato jsem již patřil k nejužšímu kroužku 
jeho přátel. 

O prázdninách roku 1891 jsem přijal místo domácího učitele v rodině 
ředitele K wayssera v Semilech. Zde jsem po prvé poznal dra Karla Kramáře, 
miláčka své matinky, jež ho hlídala jako oko v hlavě a se skutečnou chloubou, 
jak se po městě tvrdilo, o němž mluvila, že půjde po stopách semilského rodáka 
a vůdce národa Frani. Ladislava Riegra. Dr. Kramář se tu tenkráte se svou spo
lečností často koupával v Jizeře. V Semilech mě Dr. Rašín vyhnal na prvou 
politickou přednášku o českém státním právu. Bylo to v době, když pokroková 
mládež po prvé počala pořádat velký počet přednášek o císařském státoprávním 
reskriptu. Rašín mně poslal do Semil vlastní rukopis přednášky, jejž mám dosud 
uchován ve svém archivu. Když tento rukopis znovu prohlížím, vidím s obdivem, 
jak Rašín už tenkráte před 35 lety jako student-právník myslil ekonomicky a jak 
celá jeho mysl byla zaujata problémy hospodářskými. 

Dne 22. srpna 1891, v den svých dvacátých narozenin, byl jsem jako 
student ve Vysokém nad Jizerou, v rodišti dra Kramáře, a zde jsem ve výboru 
politicko-hospodářské jednoty podle konceptu Rašínova po prvé mluvil o českém 
státním právu. 'Z podpisů na dopisu mně zaslaném vidím, že tam byl zejména 
starosta obce Vodseďálek, pak předseda jednoty Hladík, a jednatel Vilém Rón. 
Po přednášce stihla do města zdrcující zpráva, že v Praze zemřel Jan N eruda ... 

Když jsem se vrátil do Prahy, šel jsem již na prvou Rašínovu promoci. Mám 
ještě v rukou jeho promoční oznámení, na němž stojí: 

J. U. C. Alojz Rašin, kandidát advokacie, rodilý z Nechanic v Čechách, 
dovoluje si oznámiti, že bude v úterý dne 6. října 1891 o 12. hodině poledni 
v malém sále Karolina na c. k. české Karlo-Ferdinandově universitě na doktora 
práv veřejně povýšen. 

Hned nato odejel Rašín do Vídně, kde nastoupil svou povinnost vojenskou 
jako jednoroční dobrovolník u sanity, zdravotního oddělení číslo 1 v garnisonní 
nemocnici v devátém okresu víderrském poblíž radnice a parlamentu. V dobro-
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volnické škole vynikl Rašín jako primus. Znal obdivuhodně německy a byl mluv
čím školy při různých příležitostech. Zde ho postihla prvá politická persekuce, 
Byl denuncován jako nebezpečný státoprávní agitátor a v jeho kufru byla pro
vedena přísná prohlídka. Pátralo se zejména po jeho vlastním spisku "České 
státní právo" a jiných proskribovaných brožurách pokrokového hnutí. Rašínovi 
hrozila tenkráte degradace a nebezpečí, že bude, sloužit ještě druhý rok. Jest zá
sluhou poručíka Antonína Fialy, tehdejšího učitele v jednoroční škole a nyněj
šího správce Hlávkových kolejí studentských v Praze, že věc skončila uspokojivě 
a disciplinární řízení bylo nakonec zastaveno. 

Při jedné dovolené Rašínově v Praze jsem s ním mluvil jako s "kaprálem" 
a ptal jsem se ho na radu, kam bych měl jít na vojnu. Rašín mně co nejvřeleji do
poručil sanitu. Zachoval jsem se podle toho a byl jsem za to později Rašínovi 
velmi vděčen. Když se pak Rašín vracel z vojny do Prahy, rukoval jsem zase já 
koncem září 1892 k téže sanitě do Vídně a poznal jsem tu, s jakým respektem se 
zde všude o Rašínovi již tenkráte před 35 lety mluvilo. 

Sloužil jsem tu na státní útraty. Matka v Praze měla na bytě studenty a stěží 
byla živa sama, peněz nebylo a já žil z erární stravy a 6 krejcarů "lohnungu" na 
den. Jeden párek k večeři byl už přepychem. Ale ten erární mundur a ta těžká 
saniťácká helma, jež se na čele zařezávala do krve, byly strašné. Tenkráte 
pomohl přítel a spolužák Roubíček, tehdejší náš primus a nynější sekční šéf 
v ministerstvu spravedlnosti, po Rašínovi zase náš mluvčí, jenž imponoval ne
jenom svou vybranou němčinou, nýbrž i svou kolosální, marciální postavou. 
Roubíček stal se výborným prostředníkem. 

Jeden kolega měl nevěstu v Praze a byl určen, aby v letním semestru sloužil 
v Terstu. Já pak byl na letní semestr určen do Prahy, kde jsem poblíž matky 
doufal v lepši službu. Stala se pak dohoda, že můj kolega půjde do Prahy a já na 
jeho místo do Terstu. Roubíček mně za tuto ochotu vymohl 90 zlatými na ná
hradu zvýšených nákladů v Terstu. Z toho jsem 40 zlatých poslal matce do 
Prahy, a zbytek jsem si ponechal pro Terst, a jsa nyní v držení takového kolosál
ního majetku, pomýšlel jsem na opatřeni nějakého vlastního "munduru", abych 
mohl choditi jako člověk. 

První moje vzpomínka byla na Rašína. Věděl jsem však, že kdybych "mun
dur" chtěl kupovat pro sebe, byl by mi jej poslal zadarmo a to se ovšem příčilo 
mé "hrdosti". Napsal jsem proto Rašínovi, že jeden kolega potřebuje saniťácký 
"waffenrock", a byl-li by ochoten mu jej prodati a zač. Rašín mi tenkráte odpo
věděl dopisem z Vinohrad, Balbínova ulice 21, III. poschodí, ze dne 16. listopadu 
1892, v němž psal: 

"Milý příteli! 

Jsem tomu velmi povděčen, že mi pišeš o "waffenrock". Zasilám Ti lel 
a udávám cenu od 15-10 zl. dolů. Ovšem bude záležeti na tom, musil-li by 
si jej dotyčný kolega v utrpeni dáti přešiti. I za 10 zlatých jel můžeš dáti. Posilám 
zároveň extra šavli, za niž bych chtěl dva zlaté, po přfpadě 1 zl. 20 krejcarů. 
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, 'v. r' 'semikoupil nový za 25 zl. a k!~rý byc~ d~l za 
Mimo to mam doma plast, "kle Y J • vh hl dáti ušiti menczkov. Mel-ll bys 
15 zl., levněji .r:e, poně!,adz;~~ifos~ z~: b~~jaksi na jisto, necha! bych s~ .iel, na 
naň kupce, pzs ml, ovsem, Y 't GJ Jste prý v alserovskych kasarnach. 
Tebe poslati. - Jak se mate

d 
letosv~k sgm Y ~o dělá pan la.itnant Fiala. Piš mi, .tak 

Moji kondolenci. Co dělá na porucl e aar, 

se máte." ..' dR v, a waffenrock i šavli koupil. A jako 
Na základě tohoto dOpISU !se~~ Sl o .~Sl:r: II iako Kadet-Stellvertreter jsem 

v , 1 'k' ozdě]l na CVlcenlC J jednorocm dobrovo m. Ip, v't k't iděli ještě do dnes na to neza-
v tom dělal velikou parád?". Tl, k,t~I~ ~n~, e~;a~n~ me~Ší ,_ každý si tudíž do-

Pomněli. Byl jsem hubeny a vy ta y, ,atsklI} Ravsl'nově waffenrocku" dělal ra
. . k . m y tom kra el11" , 

vede předstaVIt, !a ou Jse v • t ffenrock" zůstal jako drahocenna 
kouské armádě reklamu. Ale pres to ~l e~ "~ba 1" nezapomenutelnou vzpomín-

, "'tele a jeho Extra-PlOnmersa e 
pamatk~ n~ t~~~é ~le v naš~~ mládí přece jen veselé služby. v, . 
kou na n), v, okamžitě s celou svou turl SIlou 

Po svém návratu do Prahy ,se Rasl~, z~sel zvolen za předsedu studentského 
vrhl do víru tehdejšího pokrokove~ol hnt~· fst;a Ve shora uvedeném dopise ze 
spolku "Slavie" a tím po~t::v"e~ v ce.o s u en . 
dne 16. listopadu 1892 ml !este psal. . 

'v ,.' ("mi nepříznivými poměry, Jak to jde. Jsem 
"Co se tyce nas, bZJeme s~ s ~ p 1 'si musí překonati v tomto roce. Chceme 

starostou "Slavie", která zlou fln"a~cn~ ~;mického domu, aby se na jaře začalo 
Prosaditi ve Spolku pro vystavenz a

l 
d~ 1 "ke' nebo do Spálené ulice, tam,. kde 

, h P d o buď do V a lS av., ' . 'v 

stavět, a to ro ovy um, R d'k'l ' týdeník Neodvislost" začne ne]spzsc 
.isou nyní trinitářs~é k.asárr;y. a l d al~~ odHů p~ 203 zl. a 2000 zl. ~~a kauci. 
5. prosincem vychazetz. M?r;te dosu P'm Ve správní radě jsou Sd, Purk
Jak to dopadne se třetím tlsl,cvem"dosud n;;~ Srámek z Radotina, Sokol, Čížek, 
hardt, Březnovský, Storch, ucet;llK~~,. a' Škába Předsednictvi nechtěl nikdo 
dr. Baxa, lá, Jandač,P?k z?- re a.ccl ~]n odvoliti,6 a vzíti to. Myslím, že se tím 
vzfti, takže jsem, sev1f'-u~ll, ac vel~~r~~~b'oP Březnov~k~ výbornou reklamou ~olid-
Podniku neposlouzl a ze by by~ S'l " ' ... h ohledy" Pokroková strana le na-

h ' t v • radzka y a Jer zc ,,' o • 

nos~i. Je .to ro~ne s emzJ' Slavie" nek'andidovala iako strana ~ schuze JSou 
plnena JakOUSI v n;lho~, o l' , nic zvláštního pro Tebe, o cem by se ne,
velmi málo navstevovany. Jmak.n~vz1f'-l "praxi Pozdrav mll; Trmalovz, 

, bY' V" Jmu knmma u v pravm. . v 

musilo psat o szrne]l. se . . . , nemohu naprosto za to , ze se mu 
kadetu Vlachovi, který aby ml .odp,:-s~l, -: l~í na pana nadporučíka Saara a po
nedostalo tableau. pozdrav Dr,tm~vl. oruc 
l'učika Fialu. Piš mi, jak se mate. . .. v 

", Vb . ké ve Vídni a v Terstu lsem se JIZ 
Po celou dobu své, je~n<:r~cm sluz Yr:f~~n:atím rychlým spádem. Když byla 

s Rašínem nesetkal. VyvO] veCl ,v :r:z~ ,b h a protirakouskvch demonstracích na 
v srpnu 1893 po známých prohclsars yc d' " b 1 jsem" v Terstu ve vojenské 
Staroměstském náměstí zat~k,ána "Om~a }n;-. 'emYchodil každý den do kavárny 
službě v posádkové nemocmc!., ~,rozecN~~~~~~Ch Listú" a .. Národní Politiky" 
"Commercio" chytal po~ledm <:llsl~" R v, a 1 Provedli u'~ěho domovní pro
o tom, kdo byl znovn zatcen. Dos o 1 na asm. 
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hlídku, zabavili hromadu korespondence a mezi tím i korespondenci moji! Mému 
podpisu policie nerozuměla a Rašín sám ji svedl na nepravou cestu. Sháněli se po 
mně také z toho dúvodu, že jsem byl bezprostředně před svým odjezdem na vojnu 
ke konci září v hostinci" U chmelového keře" v Hopfenštokové ulici předsedou 
schůze, na níž se jednalo o založení spolku "Omladiny". Rašín zmátl však pátrání 
policie i zde. V Terstu mne nikdo nehledal. Bylo to také z největšího dílu přiči
něním Rašínovým, že jsem nebyl zatčen a zůstal tak ochráněn dvouletého žaláře 
na Borech a dvouleté služby vojenské. 

S Rašínem jsem se pak setkal až zase v únoru 1893 při procesu "Omladiny". 
Při zahájení procesu přišli jsme do staré porotní síně s nynějším senátorem drem 
Kloudou a pracovali jsme tu jako stenografové. Dr. Rašín byl vůdčím duchem 
a hlavním řečníkem v celém procesu. Jeho obhájcem byl dr. Adolf Stránský 
a pamatuji se, jak dr. Stránský sám byl uchvácen skvělou řečí Rašínovou a pro
hlásil, že takového delikventa ve svém životě ještě neměl. Loučili jsme se s RašÍ
nem, když odjížděl na dva roky na Bory. Od.jíŽděl s úsměvem a radostně nám 
všem tiskl ruce, jako kdyby jel na letní byt do mořských lázní. V žaláři studoval 
mezi jiným angličinu 'a překládal Raeovu knihu pro osmihodinnou dobu pra
covní. Po odvezení Al. Rašína, Antonína Hajna, Karla Stanislava Sokola, Josefa 
Škáby a druhých přátel na Bory nastala nám těžká práce udržet časopisy a po
kračovat za výminečného stavu V dalších bojích. "Radikální Listy" jsme přeložili 
z Prahy do Kolína. S Al. Rašínem jsme byli však v nepřetržitém spojení. Jeho 
dopisy ze žaláře byly nám často směrnicemi a radostným povzbuzením. 

Návrat odsouzených 'Omladinářů z Borů roku 1895 znamená diferenciaci 
v řadách pokrokového hnutí omladinářského. Celá řada nás se postupně soustře
ďovala y sociální demokracii, druzí založili samostatnou stranu radikálně pokro
kovou, skupina Rašínova a Sokolova se později ustavila ve 'stranu státoprávní 
ar. 1907 vstoupila v reorganisovanou stranu mladočeskou. Cesty naše se rozešly. 
vývoj věcí je znám. Rašín vstoupil na půdu vídeňského parlamentu, při čemž 
tragika osudu tomu chtěla, že ve volebním boji stáli proti sobě Alois Rašín a Karel 
Stanislav SokoL Taková je politika! - Ve vídeňském parlamentě byl Rašín ne
obyčejně respektován v. odborných výborech pro své mimořádné znalosti 
finanční a hospodářské. 

Běh věcí nás zase svedl v nejtěžších chvílích národa na počátku světové 
války. Zde se ukázal celý ,Rašín. Alois Rašín byl jistě člověkem neobyčejného 
vzdělání národohospodářského, jenž fascinoval svou úžasnou pamětí, universa
litou svých vědomostí a genialitou svých finančních postřehů - ale Alois Rašín 
byl především mužem gigantické síly vůle, je~ šla za svým cílem s vytrvalostí 
a odvahu přímo nedostižnou. Preminger mu v obžalobě stavěl šibenice -. a Alois 
Rašín ve své žalářní cele koncipoval s ledovým klidem ústavu a ekonomické zá
klady příštího státu československého. Viděl jsem ho ve Vídni v garnisonním 
vězení v osmém okresu vídeňském uprostřed čtyř vojáků a čtyř vztyčených hajo
netů. A dr. Rašín nám s radostným úsměvem vždy kynul vstříc, kdykoli jsme se 
s ním setkali na schodech ... 

* 
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~ k' 28 V" n 1918 našel svého Rašína. 
Veliké doby tvoří veliké ;nu~e, a ta e ,;. flJe ., čím nám byl Alois Rašín 

pokusím se vylíčiti ve z;láštn~ kr;:ze, k!e:~~chr~~:~~~~jodpOvědnějších chvílích 
v době převratu, v prvm,c~ neJf.~. ~p~:el~nančních základů nového státu. Když 
revoluce a položem prvyc p~ 1 

lC ,lc bývalém paláci Deymově v Jindřišské 
Rašín v místnos~ec? Narodmbl~kvy oruI :Visem tento dokument historický, aby 
ulici napsal prvy zakon repu 1 y, v~a J ~.. , 

zůstal zachován po věčné časy v archiVU de]m naroda. , S- hl 
. ~ R~' 4 hodiny ráno z bytu Antomna. ve Y 

28. října 1922 jsem s:l s asmemŽ;e, rci Když jsme došli k novoměstské 
a doprovázel jsem. ho do .Ieho byt~ v : ~~ u .1 R~šín' Že má na půdě dva ohromné 
bastile a vzpomnělI procesu, Omla~mb' r: m;hlédl ~ srovnal. Řekl jsem mu také: 
kufry spisů a že ho žena stale nutI, va y ,? pr ab s tu něco zanechal nejenom, ze 
"Poslouchej, Věkoslav:, ~ylo by. uz, na ca~e, at~ Nikdo nemá na život kontrakt 
svých pamětí o Omladme, ale ze]me~a o pr:vr 1'" Rašín mně s úsměvem odpo
a také Ty nevíš, jestli .se ~ Tebou neco, nes.~~~. na to nemám času. Já budu také 
věděl: "Kamar~de, to !e vs:chbno

d 
h~~kle't al;al( dlouho budu živa pak také najdu 

psát své pamětI, ale az mne u e e . 

chvíli klidu k pamětem.", v' • v' měsíců b 1 Rašín mrtev. 
U vrat jeho domu jsm~ s~ rozloucIl; a ~a ~ekOh~teří jsme vYživotě tolikráte 

Byla to strašlivá chvíle, . z;]me:r:a pro n~sv v~ec r~~' a ve společných bojích s ním. 
stáli po jeho boku a bylI sfastm ve spo ecn p I vil nad jeho rakví. Zhroucen až 
Ve své závěti Alois Raš!n}ozho~l, a~ycl~ pro~s:m se s mrtvým přítelem a spolu-
do hloubi své duše a v recl proryvane P v~cem ol • • 

bojovníkem v Pantheonu musea rozloucIl. 

Jiří Stříbrný: 

Dr. Rašín ve dnech převratu. 

N VF'V l' řed válkou Ale tento poměr změnil se 
eměli jsme se ,spolu" pnhs v ;~ce ~lois Rašín dovedl býti přítelem. To byl 

ve skutečné přátelstvl po pre':,ratub r"l v yvinutý Však jsem si na něj často 
cit u něho, jinak tvrdého muze~ a norm~ ~~~tem útoků a stál jsem zde jako kůl 
vzpomněl ve chvílích, kdy stal Jsem se pre 

v plotě. , ~l dl' Rašín . vrv' že před valkou neme mne. 
Nechci zkoumatI,. ~do by~ pncI~ou, stře v hraněným stranictvím. Ale chci 

rád - snad ~s~m to zavI~~;~rsa~š~~Y:'~kl, stJ se přímo neuvěřitelně osobně 
vzpomenoutI, Jak ten vtVl v!.. 1 'h; t . ký okamžik naší revoluce. Bylo to 28. 
sentimentálním, kdyz pnse v 1,S orlC v e schůzce za řítomnosti min. před-
října, když ráno v Represe~tac~l~r dom~; dali jsme si vz1jemný slib, zpřetrhati 
sedy Švehly, d~a vSou~upa, v ra, at

ma :ako~sko-Uherskem, a pustiti se do zápasu 
všecky pásky, Jez nase zeme vaza y s 
děj se co děj. 
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Dr. Rašín byl ve svém živlu Přek o I " ,. 
jsme se převzíti místodržitelství ~ zaji!tťt. v~be~ergll a dodaval odvahy. Rozhodli 
ústavního shromáždění. . I Sl U ovu zemského sněmu ke svolání 

Vsedli jsme do otevřeného automobilu a n v,, 
Václavským náměstím kde se zatím ' v ,a pran~ dra Rašína, projeli jsme 
jsme všichni čtyři a jeli' jsme pozdrav~e~~I?~Zd?,v~ly l!lSícihlavé zástupy. Mluvili 
pohnut.Chytil mou ruku a d n" I Jas~Jlcl~ ldem. Dr. Rašín byl zřejmě 
buďme přáteli" a nevím ani J':~~ ~oezvykdle vml ekkym,hlasem vzkřikl: "Stříbrný, 

I'bT T ' v ,mu os o my Jsme se po ' V' po I I 1. ataz scéna opakovala se se Švehl S k' . prve v zlvotě 
solidarity jásal. ou a ou upem. LId nad tímto výrazem 

A tak jsme se stali s drem Rašínem sk t v , • v ,. . 
posledního skonu. Nic nás nedovedlo ro d

U ~?tnym.l prat~l~ a bylI jsme jimi až do 
~ v Z VO]l a mc OdCIZIt. 

Kdyz dostali jsme z Podolského sanatori ' v . 
odebrali jsme se k jeho loži Byl "v,. Va zpravu, ze dr. AlOIS Rašín umírá 

Y' • 'JIZ v agomI yhublý se svý t . k' .' 
~osen~, slro~ýma prsoma, hluboce odd chov I S ~ yp~? ym orhčin:~ 
Jsme uzkosthvě ten strašný zápas se smrt? N ab, I .~ v sl::eml v oClCh sledovah 

, ena y JIZ vedomi. 

Dr. Přemysl Šámal: 

Hrst větů na přítele. 

'v S v ~!lšír:em znali jsme se již od dob student k ' . , 

1'0 

mze nez Ja, ac byli jsme stejně staří P"" P ,s ych, byl na pravech o rok 
kova proti studentu z města lm o~ov~f~~~~y ~o uk~: a rozdíl u studenta z ven
temperamentem, svojí čilostÍ a sevm d P , e vzdy ]:z te~dy svým nezdolným 
mládí tak rádo uzavírá přátelství ~íce ~~ ~~:~. p a yrece Jsme se v té době, kdy 
byl to různý. obor veřejné činno~ti kter ~ ~Zl l'b ro~, n~vím a~i do~ře sám. Snad 
:!oval se polItice v plném slova sn~vslu )b nts o I a ruzne a pl~e ~:bn·al. On, vě
co:ala denní úmorná práce v Matici s íŠe y pos ar:,ce~ a nO,vmarem, mne zatla
am radno o ní mnoho mluvit J . p do -P0Zaál. N ebylof za Rakouska někdy 
společné akci. Byly to obecní' vo~~ Jed~ou'l pred válkou ~ešli jsme se ke krátké 
jíly .. Šlo o to, docílit zvolení oposiln~~h ~ 9~~d ~~ Pdodzlm, které nás na čas spo
proh všemocné a vládnoucí většinev R VP an ,I a u o sboru obecních starších 

d 'l . asm nam tehdy účinně Ph I " po I na zvolení prvních tří oposičních čl o • S-.'tV , k pO,ma a a mel lVÍ 
. enu. epan a, Krouskeho a mne 

A pak zas Jsme o sobě téměř nevěděli. . 

Až. přišla válka. Parlament rozpuštěn _ I . , . 
k p~dznnpu pracně a opatrně dával dohl' pos anCI se" lo;;prchh a teprve 
pravldelne schůze v sekretariátu agrá~n' t oma? zodJ.>0vedne hlavy pozdější 
několikrát, ale bylo vidět to že ne ,. hl s ran~. ", etkal Jsem se tam s Rašínem 
otevřeně, jak byl zvyklý' Jen y OČ~1 ~e o pra;y ~lvel: nebylo možno tam mluvit 
sarkastický úsměv. . . iC mu to hralo a na rtech přelétl zvláštní 
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Po Novém roce 1915 začaly však také již první schúzky"Maffie". Oba 
posud odděleně pracující kroužky lidí, kruh prof. Masaryka a kruh, soustředěný 
v tehdejší redakci Národních Listů, se spojily a nastaly pravidelné tajné schůze, 
při nichž hlavní slovo s drem Benešem a vedle ScheÍnera vedl Rašín. Měl vždy 
nové a naprosto bezpečné zprávy o stavu na frontě, o stavu železnic a výživy, 
jeho politické úsudky byly bystré a určité a stanovisko nesmiřitelné. Nikdy neza
kolísal a plány jeho pro naši budoucnost stály pevně na půdě skutečnosti. Pak 
v červenci byl zatčen! - byla to pro nás rána tím hroznější, že se k odjezdu za 
hranice chystal a odhodlati musil i dr. Beneš. Šlo o to, zachovat spojení s drem 
Rašínem za každou cenu i po jeho uvěznění. Rašín sám rozluštil to způsobem 
prostým a bezpečným, v němž se zračila celá jeho povaha. Bylo zapotřebí sub
stituta pro jeho kancelář - navrhl mne za svého zástupce a pověřil mne spolu 
správou svého domu. Nutný a zákonem odůvodněný styk s uvězněným byl 
umožněn a to ostatní, čeho bylo zapotřebí, obstarávala při našich společných 
návštěvách ve Vídni ať v garnisonním vězení, ať v M611ersdorfu, jehG vzácná choť. 
Do doby jeho pobytu v M611ersdorfu spadá také význačná událost politická, tak 
charakterisující jeho pevnost povahovou, o niž však bohužel dosud nelze psáti. 

*' 
Rok 1917 a znovuzahájení řišské rady přinesly Rašínovi svobodu. S jakou 

energií vrátil se po krátkém odpočinku v milovaných lesích píseckých mezi nás! 
Vše v něm kypělo a hrálo. Nápad stihal nápad a od myšlenky k provedení byl 
II něho jen krok. 

Mám v živé paměti, jak jsme ujednávali společně generální sněm zemí čes
kých na Tříkrálový den 1918, přísahu národa 13. dubna a sjezd utlačovaných 
národností v květnu téhož roku. 

Zatím ovšem události na západě vyvíjely se mílovými kroky a nutily nás 
obraceti pozornost od politické práce k přípravám administrativním a zákono
dárným pro budoucí stát. Byloť nám všem jasno, že nutno vše připravit předem 
tak, aby se v dané chvíli mohl "stisknouti knoflík" a celý stroj uvésti v pohyb. Dr. 
Scheiner poskytl nám ochotně místnosti k pravidelným poradám, často do noci 
trvajícím, na nichž lví podíl měli on, Pantůček, Rašín, Preiss, Franta, Kalina a j. 

Tu ovšem objevilo se, čím byl Rašínovi pobyt ve vězení: dvouletou přípra
vou k úkolu, na který se chystal. 

Již tehdy připravoval v zásadě i v podrobnostech osnovy zákonů a opatření 
finanční, kterými později jako první finanční ministr republiky překvapoval svět. 

Omezuji letmé tyto vzpomínky pouze na dobu do převratu a i tak zůstávají 
jen rámcem velké životní práce Rašínovy, do níž bude nutno zasaditi podrobnosti 
až odstup doby je snese a dovolí. 

Pro mne styk s Rašínem za války přinesl to, co nepodařilo se nám oběma 
z mládí: skutečné, hluboké a krásné přátelství dvou dospělých mužů, jež svedla 
společná práce v dějinné chvíli těžce zkoušeného národa. Dík osudu za chvíle 
tyto! Kladu vzpomínku tuto do jeho sborníku, tak, jako se klade hrsť květů na 
hrob přítele. 
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J aron1Ír Špaček, poslanec Nár. Sb rOl11<ížděnÍ: 

Vzpomínka trapná. 

Dra Rašína jsem si vážil tak, že jsem k němu měl nakonec zrovna citový 
poměr: žádného jiného muže ve svém životě jsem neměl tak rád jako jeho, po
něvadž u žádného jiného jsem nenašel tolik opravdové mužnosti, charakteru 
a naprostého nedostatku ješitnosti a touhy po popularitě, jako u něho. pokládal 
jsem ho za antickou státnickou figuru a celé jeho dílo jest jistě dokladem správ
nosti této charakteristiky. Jsem přesvědčen, že jsme dosud nad něho v tomto 
smyslu většího státnfka neměli. Byl jsem mu oddán jako nikomu jinému a právě 
proto, vzpomínaje naň, vzpomínám vždy jenom s výčitkou sobě a všem nám ze 
strany a hlavně poslancům a senátorům, že jsme se v době nejprudších útoků na 
dra Rašína omezili pouze na obranu tiskem a slovy, a neučinili jiných opatřeni, 
která by snad také nebyla zamezila zločin vrahův, ale která by byla bývala 
aspoň dru Rašínovi zpříjemnila jeho život právě v těchto zlých dnech, kdy se 
jeho tragický osud dovršoval. 

Bylo naší povinností zakročiti v Obci legionářské, bylo naši povinností po
žádati o toto zakročení pana presidenta republiky, jehož autorita byla a jest 
v Obci legionářské absolutní a jehož slovo bylo by jistě přivedlo k vyrovnání 
sporu Obce s drem Rašínem, nebo aspoň k jeho zmírnění. Jsem přesvědčen, že 
právě tento spor velmi přispěl k odhodlání komunistických teroristů odvážiti se 
přímého útoku na život dra Rašína, neboť spatřovali asi v krHice jeho činnosti 
a charakteru, jak ji tehdy formulovala jak Obec legionářská, tak všechen socia
listický tisk, potvrzení svých nesmyslných domněnel{ o tom, že právě tento velký 
státník a spoluzakladatel našeho státu jest vědom.ě a zlomyslně příčinou sociál
ních nesnází, které na naši republiku doléhaly a doléhají právě tak, jako na jiné, 
třeba daleko větší, starší a vnitřně silnější státy. 

My všichni a zvláště kdož dra Rašína poznali zblízka, tedy zvláště z jeho 
práce státnické, kdož museli viděti denně jeho úsilovnou a ohromnou snahu 
stavěti hráze demagogii a lajdáckosti, kdož viděli výsledky této jeho těžké, přímo 
herakleovské práce, byli povinni zastati se ho celou silou a veškerou váhou své 
autority a rozptýliti nebo aspoň pokusiti se rozptýliti nenávistnou atmosféru, 
která se na něm zakrátko potom vybila zločinem vrahovým. A já sám, mimo 
to, do smrti si budu vyčítati, že jsem ve schůzi poslanecké sněmovny, někdy 
těsně před vánocemi, kdy se proti němu rozběsnila celá zloba komunistů a kdy 
mu, sedícímu v ministerské lavici, do tváře vrhal nejsprostší a nejsurovější na
dávky a urážky komunistický poslanec Jaroslav Blažek, neučinil toho, co měli 
učiniti všichni muži této sněmovny a nedal najevo činem, třebas společensky 
perhoreskovaným, že jest nás tam mnoho, kteří si dra Rašína vážíme a kteří ho 
za všecko, co velkého a krásného svým životem a svým dílem pro národ vykonal, 
hluboce a oddaně milujeme ... 

Bohužel, jest v naší sněmovně pokládáno za jakousi nemilou parlamentní 
nezbytnost, trpěti buď bez námitek nebo s dodatečným formálním "voláním 
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k pořádku" všechny slovní sprostoty a ničemnosti, kterých se dopouštějí na svých 
politických odpůrcích mnozí jeho členové s kvalifikací přiměřenou nízkosti 
demagogie, jež je poslanci udělala, zato pokládá se skoro všeobecně za těžké pro
vinění reagovati na takovéto surovosti způsobem přiměřeným jejich nízkosti 
a stupni pobouření, které vyvolávají. A tak se studem vzpomínám, jak dr. Rašín 
zachoval i tehdy zevní klid, třebas svědčilo jeho mimořádné zblednutí o vnitřním 
rozčilení a hořkosti, které vyvolaly surové nadávky komunistů, ale jak si brzy 
potom, vyšed ze sněmovny mezi nás, snad po prvé ve svém politickém životě ve 
zřejmém roztrpčeni posteskl: "Tak surově a lživě mě napadali a nebylo nikoho, 
kdo by se mne zastal ... " 

Snad nikdy v životě jsem se nestyděl tolik za ovládnutí svého hněvu při 
podobných scénách ve sněmovně, jako tehdy a byl bych jistě ušetřil dru Rašínovi 
tento bolestný stesk, kdybych byl poslechl více svého citu než zřetele na falešné 
společenské zvyky, které dopouštějí, aby u nás uráželi opravdu beztrestně ne
hodní hodné a nepoctiví poctivé, ale potlačují a sesměšňují přirozený projev roz
hořčení, jakým reagoval vždy muž na podlost darebáka! 

Smrt dra Rašína způsobil formálně jeden svedený fanatik, spoluvina za ni 
lpí na všech, kdož náš veřejný život zesurověli dravostí demagogie a lžemi osob
ních útoků, jež jsou, bohužel, pravidelně formou diskuse naší demokracie, nebo 
kdož k této skutečnosti přispívali trpným k tomu přihlížením, neodmítáním lží 
a nevykonáváním povinností ústavních i mravních, kterými mohly býti odkli
zeny nebo oslabeny příčiny, z nichž vzešla tragedie dra Rašína. 

Potřebujeme aspoň několik set opravdových mužů typu Rašínova, aby bylo 
li nás lépe a aby se stala republika prostředkem k ušlechtilému vývoji národa, 
jak si toho přál on a všichni velcí lidé našeho národa, kteří o naši samostatnost 
zápasili a pracovali dávno před válkou a za války. 
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Jindřich Šrámek, min. rada ministerstva financí: 

.Jak jsme s DreI? .Raš:ínem tvořili první začátky 
mInIsterstva financí. 

Spolupomáhal . ,,. 'k v 

státního peněžnictví jS,em pr~ vznl '~ c~skos}ovenské ,správy finanční v oboru 
pražského. Rád vzp~ni~Zn/~~~~~~1 taJe~~lt ::en;skeho finančního ředitelství 
právní samostatnostI' Škoda v k ~rvnIc rasnych opojných dnů naší státo-

. vsa ze od prvopo v, tl· . 
datovaných záznamů, jež by mně 'n ní blb c~ {}1 Jsem ,Sl nevedl přesných 
vým. Jakkoli dlouho to~u není od sl; ,~ y v ezpecnym vodltkem vzpomínko
přece jen ponenáhlu mize 'i vz omínk ~ne o prev~a!ovvé~? ?ne 28,,~~jna 1?18, tak 
mythických mlhách i beztrosÍřednín/ú~si~~~ů~~e hreJlve doby JIZ v ružových 

Bylo to hned 29, října 1918 v časn 'ch h d' , h ' 
dent Ze;msk~ho finančního ředitelství p;ažské~~~~lc d.raJ;n~h, k?'~m}, dal presi
se usadIl v Jedné z presidiálních kancelá ,,, kt .a lmlf. ~nacIl~ pnkaz, bych 
mých válečných nesnázích z důvod ' n, t er~u Jsem ,asI pre~ ,týdnem ve zná
úřadovati jako "první semínko" pr~ ~s~ory , opl;a ~u~d opustItI, a abych začal 
čala naše československá úv, , ~ OU~1 nase mInIsterstvo financí. Tak za-
XXIII, zemského finančníh~~~~~:e~!~~:u sp~av~ ~finanční, pr,ozatím jako oddělení 
tových vyřizoval za pomoci dalších ' :k v t·;mz js~m v prvn~c~ dobách popřevra
věci našeho nově zrozeného stáf~ A ?e ~ ~ ] a spo upracovmku všechny peněžní 
dalšími referenty pro ostatní obo~y ~,za ~Q:n n~ to by~o toto oddělení doplněno 
fin. radové dr. Dittrich a dr. BrachU manem ;pl:a~y JÍl~: r~da ,Hamák, po~ději 
pro daně nepřímé vrch fin rad K' ~ro .oso)m ane prnne, fm. rada PelIkán 
loterie, atd.). S jakým r~zm~chel~ a o;~~em pro poplatk?" fin. ::ada Kolbaba pro 
valo, toho dokladem jsou re istrat ] , o~ radostI se, nam .po cesku zase úřado
pražského, jež jistě asi budou

g archi~a:lm v SpIS hY z~mskeho fmančního ředitelství 
ne usc ovany. 

Jako referent pro věci peněžní měl '''em "v d v,, 

intervenovati společně s vrch fin d RJvd H .lIZ ne,30. nJna 1918 příležitost 
tem zemského finančního řediteI~t~~ ;r~žs~é~- e(m Sl~.~~kem, pok!adním referen
sterstva financí) v Národním 'b. . v o nyne.lslm odb. prednostou mini-
v vuUci Jindřišské, v příčině opa;len~l~~o~~n:: ;ased~l v Ha:rach?vs~ém paláci 
prevratu následkem náhlé nerozumn' th yc penez ~ov.ovyc~, JIchz nastal po 
jsem přišel po prvé do osobního st k e ;saurac~ velmI cltelny nedostatek, A tu 
rentem Národního vy'boru y dU St' rem Rasínem, jenž byl finančním refe-
f · - pre es movaným českoslove k' , , 
mancí. Podepsal nám tehdy za N á od' 'b . ns ym mlll!strem 

skrovný dopis na obec Pražsk~u" or ll! ';?' , ~r, snad první fmanční svůj akt _ 
správě finanční drobné peníze k~vo~:ahull? z~d.o~!, .aby dala k disposici státní 

. ' vy lrane JeJlml elektrickými podniky 
Zjev dra Rašína mne tehdy f' I V' v • • 

viděl jsem muže přísný~h a pÚun:~~~o~a . ~del, jsen: ho p? prvé tváří v tvář, 
milý úsměv na rtech muže žluté n ~c ~ra~u: Jel~uz zahraval chvilkami zase 
věznění, útrap a neji~toty před smr~: ~av~v Ph eh, dzna~~y to delšího válečného 

1, mz o o SOudIlI rakouští katané. Přijal 
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nás velice mile, kouřil ... Bylo na něm viděti rozrušení - a kdo by nebyl býval 
v takových dobách rozrušen - mezi rozhovorem šel se podívat k oknu na vesele 
Jindřišskou ulicí táhnoucí hudbu, usmál se, kynul rukou lidu a pak zase pokra
čoval dále v hovoru s námi dávaje nám různé disposice finanční správy se týka
jící. Na to nás zavedl dále do druhé síně, kde nás předseda Národního výboru 
Švehla za přítomnosti členů tohoto výboru dra Rašína, dra Zahradníka, dra 
Soukupa, Bechyně a dra Šrobára zval k vytrvalé spolupráci při stavbě našeho 
státu a jeho finanční správy zvláště a požádal nás, abychom jeho přání tlumočili 
finančnímu úřednictvu s podotknutím, že očekává, že české úřednictvo pochopí 
situaci a vyvine co nejčilejší snahy konstruktivní oproti dřívější snad práci 
destruktivní. Slíbili jsme tak učiniti. 

A pak nastaly častější již intervence v Národním výboru resp, u nastávají
cího ministra financí dra Rašína, s nímž právě tak jako s ministerským radou 
nynějším vedoucím odbor. přednostou ministerstva financí drem Vlasákem bylo 
oddělení XXIII. zemského finančního ředitelství pražského už ve stálém styku. 
Nastalyť skutečné starosti o československé státní finance. Finanční správa 
rakouská nás totiž oddělila dnem 10. listopadu 1918 od spojení s ústřední státní 
pokladnou vídeňskou a poslední rakouský ministr financí dr. Redlich dal nám 
téhož dne již jen jako poslední odkaz do vínku novému státu československému, 
právě tak jako jiným státům, vzniklým na území bývalého Rakousko-Uherska, 
vícemilionový podíl z poslední své výpůjčky. Tím okamžikem jsme byli osamo
statněni i peněžně, ovšem s veškerými těžkými povinnostmi, starati se dále 
o blaho nového státu, o řádné fungování jeho státního peněžnictví. Konány proto 
ihned obsáhlé porady v Zemské bance a Živnostenské bance, za předsednictví, 
anebo alespoň za účasti vždy iniciativního a všechny své spolupracovníky stále 
povzbuzujícího dra Rašína, jemuž se s největším urychlením podařilo opatřiti 
zálohově u našich bank další pro první počátky státu potřebné finanční pro
středky, A tak jsme - penězi prozatím dostatečně vyzbrojeni - šťastně vepluli 
do našeho samostatného státního hospodářství. 

* 
Další milou upomínku mám na prvé objevení se dra Rašína u zemského 

finančního ředitelství pražského - as v první polovině listopadu 1918 - kdy 
jako budoucí ministr financí navštívil presidenta Hanačíka a dal si představili 
všechny referenty oddělení XXIII. jako přechodného útvaru pro budoucí česko
slovenské ministerstvo financí. Přišel jako muž prostý, jako římský tribun lidu, 
a učinil na všechny účastníky návštěvy dojem muže z kovu, nelekajícího se pře
kážek a přinášejícího již své plány pro budoucnost. Povolán byl pak dne 10. pro
since 1918 do zřizovaného právě ministerstva financí k další službě měl jsem 
příležitost poznati dra Rašína ještě blíže. Vyvíjel tu činnost nadlidskou, neznal 
fysických nesnází a nemožností, nedopřál si odpočinku, pracoval a konferoval 
ve dne i v noci a po probděných nocích neúnavně zase dále. Totéž často žádal 
i od svých spolupracovníků, jichž ochotných našel bohudíky dosti a jichž spolu
práci dovedl uznale oceniti. Výsledkem všeho byla pak především úprava mno
hých těžkých popřevratových problémů a dále odluka měnová, okolkovací akce, 
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stvoření naší měny, soupis majetku, dávka z majetku -- Rašínův finanční plán. 
Jak dalece byl správný, posoudí historie, ale již dnes možno vzhledem na kon
solidaci našich celkových hospodářských poměrů a na ustálenost naší měny říci, 
že velká doba našla velkého muže, jenž svým promyšleným plánem do česko
slovenského finančnictví správně zasáhl. 

Odpočav si dva roky po prvém namáhavém ministrování - možno-li na
zvati odpočinkem jeho mezitím jinak, zvláště v parlamentě, neúmorně vyvíjenou 
činnost - vrátil se v říjnu 1922, nezlomen ve své energii, dokončiti svůj původní 
finanční plán. Začal svou práci s novým nadšením, s novým povzbuzováním 
svých spolupracovníků, ale nadešel nešťastný den 5. ledna 1923, kdy - nedo
končiv své široce založené a koncipované ideje - klesá muž z kovu a velikých 
myšlenek pod rukou slabého, nezralého a nerozumného hocha. 

A pak přišel po dlouhých mučednických útrapách konečný, ale slavný od
chod do Neznáma a Nenávratna, den 18. února 1923, při němž musil zatruchliti 
každý upřímný Čechoslovák, který dra Rašína ani snad osobně neznal. 

Dr. Václav Schuster, bS'Y. pln. ministr a president Všeob. české bank. jedn.: 

Proč se Dr. Rašín na nás zlobil. 

Dr. Rašín nespokojoval se tím, že určil směrnice a dal příkazy, Rád občas 
i v detailech kontroloval provedení. Byl jsem toho mnohdy svědkem, zejména 
jako státní tajemník v ministerstvu obchodu, podobně i můj kolega tehdejší 
odborový přednosta dr. Matys. Zvláště v prvém roce po převratu bylo k tomu 
hojně příležitosti. Zazněl telefon a hlásil se dr. Rašín. Prudkým tonem nejednou 
vytýkal, že dáno doporučení za hranice tomu neb onomu průmyslníku. Zaujímal 
tu stanovisko krajně nacionální a nerad slyšel námitky, leč věcné důvody při
pustil přece. V tom prudkém, vehementním tonu Rašínově bylo kus jeho bytosti, 
v tom byl jeho nezkrotný temperament. Neznělo to nadutě nebo hrubě, jako snad 
u leckterého jiného politika-ministra, v tom prudkém tonu byla skryta hluboká 
opravdovost jeho ocelové vůle a nezměrná láska k vlasti. Nikdy jsem neměl pocit 
hořkosti nebo nelibosti a dodnes rád vzpomínám na výbuchy jeho temperamentu. 

As tak na sklonku r. 1919 pojednou zazněl zvonek telefonu. Bylo mi sděleno, 
abych se bez prodlení dostavil do ministerstva financí k panu ministru dru RaŠÍ
novi. Za chvíli octl jsem se v jeho úřadovně v paláci Clam-Gallasově v Husově 
třídě. Vstal a chodil prudce po pokoji. "Vy mi tu republiku zničíte!" rozkřikl se 
na mne pojednou. "Proč, pane ministře?" tázal jsem se klidně, "Pustili jste sem 
zase pštrosí péra, hedvábí a francouzský etamín." "Pustili, pane ministře, ale 
pouze docela málo, jen. tolik, aby modistky ve Velké Praze nezůstaly zcela bez 
zaměstnání a dělnice bez práce, a aby byl vzat podnět k podloudným dovozům, 
I luxusnímu prÍlmyslu musíme již nyní popřáti trochu života. Ostatně znáte 
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" ' , t '1 d pokoje vicepresident Obchodní ko-
pražské dámy a dívky. MdezltKlm v~ OUPIO zaohraniční obchod a dr, Adolf OUis, 

L ' B d předse a omlse pr ' v v, , 
mory eon 0r: y, , 't t obchodu a hlavní referent recene kOIillse, 
tehdy odborovy rada v mIlllS ers v~ 
rovněž k ministru narychlo povolam, v , 

~ , . d ose rudce rozběhl a zvolal: "Co! Pstrosl 
Dr, Rašín po my ch sl..?ve~h pOJe ~':a bJde potřebovat budou muset ženské 

péra! PštrosÍ péra! }\-dyz to v? reru
Ž 

1 kou arádou si ~edám korunu kazit! 
nosit za klobouky treba ko~ťata. b~~ tohJ bude potřebovat tak budou musit 
A kdy~, pán?vé'vnebude;bl~~: a re~as;al~ pomlčka. První pr~mluvil preside~t 
ženske chodlt treba n~ y., , -h d't h pane ministře ale jenom ty hezke. 
B d ' Snad budou zenske COl na y, '" on y. " O'd tVVka a také s těmi košťaty. Ja neVlm, pane 
U ošklivých a starých to pUJ v~ z ez " r' doma ministrem já alespoň doma 
ministře, jak to, mát~, dom~ z~l:~no,/t~~i ~~ržinko z úst a po~smál se. Počalo se 
presidentem, ~eJsem,! - r. aSIll v v, v, n' věcným důvodům, s plným 
klidně o VěCl JednatI. Avnakohnec drd;,~~~~~P:il~~~~ !chválÚ nejnutnější dovozní 
porozuměním pro potreby ospo ars e 
opatření. ' 

Dr, Josef Scheiner: 

Dva obrázky ku charakteristice Dra Rašína. 

B to očátkem července 1915. Přeměřil jsem toho dne snad P? tisícáté 
svoji tě;~~U k~bku ve vídeňském vojensl{é~ k;im~nále o~ ~:n~~e~~li~~P~~ 
bíhaje od ok~~ní stran~ ,k dveří:n~~::~l~~~:~ěj~~ ne!ilé' p}ekvapení, jak 
nemohl zhostItI. Bylo lm Jako ?y. v'bl,v'l k silným dubovvm dveřím, na 
se zh~sta .lU st~valo, v a k,dykol~~),Sem ~~vl?nm~~~l jsem vyhlédno~ti nepatrným 
někohk zamku uzavredny~,' hC eJ,nt:cny'~ zda se něco na schodišti neděje, zda 
kulatým otvorem, ve venc umlS e , , v' " 
nejdou pro mne, aneb zda někdo novy nepflchazl. . ., op 

v' v, kl k byl my'm Jedinym pOJltkem se 
Otvor ten zasklený opatreny zvenCl ap o~, 'v 'd h ďvr iímž , d- ' k d jsem mohl Jím nahhzetl o sc o lS e, J 

světem, jediný~ d?~ro ,Ill!m, P? u od řízemí až do nejvyššího patra, takže 
vedly osamocene zflzen~, zelezne SCht?d~, h P í již od přízemí nahoru stoupající. 
bylo možno otvorem omm pozorova 1 pnc oz , , 

Byly to zpravidla stráže svá místa střídajíc~, .vězňové ~?hrOVa~er;1 pr~~~s~~~ 
k výslechu nebo procházce, nosiči jídel, ně,kdy ;ISlty dozor~c organu 
vyplňovalo jako jediná zábava pochmurne chvlle samovaz y. . 

v' ' v "k obchÍlzce nahlédnuv v celu, spustIl klapku 
Někdy se pnhodIlo, ze vOJa na b I vd krutá událost jež mne zba-

a mně tak odňalmožvno~t vyhlídk~t-' J~alY ~;:hr minuty opět~ého příchodu 
vovala roztva~y, r takhzlelrdJkseyma~yn:t~~1 stopovati, co se na chodbě děje. Když se 
stráže a o evrem vy , 
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to někdy opakovalo, trpěl jsem zprvu pravá muka - než později jsem na to 
vyzrál. Ve dveřích při samém závěru byl mými předchůdci v cele vyřezán na po
kraji úzký otvor, sloužící k účelům dorozumívacím se stráží _ použil .jsem toho 
vyhodiv ve chvíli, kdy voják nahlížel do cely, nějakou cigaretu a když voják se 
pro ni dychtivě shýbnul - jak známo, cigaretou se prováděly na vojně pravé 
divy - požádal jsem jej umělým oním otvorem, aby nechal okénko nezakryté, 
čemuž týž přeochotně vyhověl, a tak .jsem mohl opět bez vyrušení používati svého pozořiště. 

Onoho dne, puzen rozčilením nesčíslněkráte vyhlédl jsem okénkem na 
schodiště. Voják - zchátralý jakýsi dědek, Vídeňák, šoural se půlkruhem od 
jednoho konce půlkulaté pavlače na druhý, občas nahlédnul okénkem do nějaké 
cely a když nalezl před mými dveřmi "egyptku", vrhnul se na ni jako dravec na 
svou kořist a s rozkoší ssál vonný kouř pozorně se ohlížeje, zda ho někdo nepři
stihne při těžkém tomto provinění. Občas bylo viděti profosa odvádějícího ně
kterého ubohého vězně - jehož pohled buď jevil drzost aneb úzkostlivou obavu, 
co tam naň asi čeká - teď se otevřela cela vedle mne a z ní vystoupil dr. Markov, 
jeden z členů "ruského komitétu velezrádného", ubírající se v černých šatech 
a s taškou se spisy k přeUčení, jež mu přineslo ortel smrti _ když tu náhle jsem 
spatřil na schodišti celou eskortu, dva vojáky s bodly na ručnicích, za nimi 
jakéhos civilistu, patrně nového vězně, a za ním profosa Pollatschka s klíči. 
"Zuwachs" pomyslil jsem si a zvědavě pozoroval jsem celý průvod od patra 
k patru stoupající. Když eskorta .liž vstoupila na schodiště patra, v němž jsem se 
nalézal, viděl jsem, jak vězeň se ohlíží po celách, a když jeho zrak utkvěl na mém 
vězení, kývnul hlavou jako na pozdrav a na tváři jeho objevil se pověstný úsměv. 
Ano, to je dr. Rašín, neklamu se, toť jeho postava, jeho rázovitá hlava, jeho úsměv 
a já jsem se celým okem vpíjel v tu jeho tvář a sledoval s napětím každý jeho 
krok - jak kondukt stoupal dále do hořejšího patra. 

A ještě znovu jsem pozoroval, jak vězeň se ohlížel dolů k mé cele, cítil jsem, 
že poznává můj pohled jej provázející, a znovu zahrál úsměv na pozdrav na jeho 
tváři. Z pohledu jeho, který jsem postřehl v tomto okamžiku, mluvilo hrdé opo
vrhování nepřítelem, zarputilý vzdor, odvaha a neklamná, radostná naděje ve 
vítězství, kterou zdál se posnovati mne v odporu a vytrvalosti ve vězeňském strádání. 

Ano, ano, to byl dr.;Rašín, jak jsem s ním ještě před krátkým časem sedával 
v Maffii a sledoval bystrý proud myšlenek, jimiž se dal unášeti ve velkých těch 
chvílích skryté naší podkopnické práce. Kráčel vesele jako zápasník, vědomý 
své síly, k zápasu se chystající. 

Pohled jeho zaryl se mi hluboko v pamět a často .jsem si jej připomenul ve 
chvílích pochybností neb duševní pokleslosti, jež se někdy v samovazbě o mne pokoušela. 

Jak se ale dozvědělo mé cele? Vždyť dozor tehdy na zvláštní rozkaz arci
vévody Bedřicha na dra Kramáře a mne byl v této "věži smrti" velice stížený 
a ostrý tak, že každý pohled náš byl sledován, každý pohyb střežen a jakýkoliv 
styk neb hovor se stráží co nejpřísněji zakázán. Konečně jsem si vzpomenul, že 
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. v , raktikus povšiml si tabule v přízemí scho-
dr Rašín ve vězeňském ŽIvote sta:y p v, I I' hnéno příslušného vězně. Pouze . , v , d'v byla napsana CIS a ce a J K S v d diště vyvěsene, na m~v b I vv·imka. stáloť tam pouze . a ., coz ru u čísla cely dra Kran;are va m~el y a . ] . 
R v, • k orientaci uplne stacI o. 

asmOVI . v,', ne okoj sílil ve mně domněnku, 
Příchod dra Rašína vzbudil ve mn~ h.apn) Pena 'Po zatčení dra Kramáře, 

v V'V , 'ěci že MaffIe je prozraz. . v, tY' že se patrne pnslo na nove v ,. ~ , v , h možná že tu co nejdnve spa fl~ 
dra Rašína a mne zbylo tam JIZ malo verny{ 'rb ' a tak důležitá práce MaffIe 
dra Šámala a dra Hajna a tím bude mno os I na 

zmařena. G l' , du Přemyšlu, Vídeň 
v , ské fronty u or lce a pa T 

Bylo to právě po prorazem ru db doléhaly z ulice až do našich cel. Ne-
ia' sala zpita vítězstvím, takže ryk a hu, I ~ 'h vzrusvenl' ale mohl jsem tušiti, že 
J' v'v· t hoto va ecne o, , 
znal jsem sice pravou pncmu o '1' I ocností a přirozeno, že nálada ma 
tu jde o nějaký velký úspěc~ ~:ntr:':;lc 1 m 
v okamžicích těch nebyla ne3ruzove]sl. v v " , d . d 

. , b 1 vedveden k vyseh'UjlClmU sou Cl ru 
Když jsem poté za několIk dI~Iv y Pdr , I dru Rašínovi. ale dr. Premin-

. d fl' že se neceho OZVlm o , d ' 1 
Premingrovl, ou. a Jsem" v"l tčenÍ jeho žádné' zmínky, ba z a o se 
ger, ač jindy dostI hovorn,r, neucml ? ~~ odvr~tit, neboť se ptal na různé osob~ 
mi že chce pozornost mO]I od osoby je v k' 'sem si ovšimnul, že na tabulI 
M· dni blízké toliko o dru Rašínovi pomlcell. Ta e,3 y Zaclal lsem liž pochybovati . , ." k' Vka neby y napsan . J J • d vězňů jméno jeho am Jma a znac . bYt' halucinace která se o mne z e 

• , v iděl zda nejsem o e I , v tV " 'ho o tom zda Jsem spravne v, v v tném výslechu u vy se rU]ICI 
v saln'ovazbě již vícekráte)~.~o~~ela, kdi; ~~ ~reřmi vojáky s bodly na ručnicí 
soudce, když jsem opou~tel JIZ s;n ~ obk b~hl ze ~íně zapisovatel Klein za naším 
s profosem, vracel se zpet do .sve ce .y, vy sie den Rašín." Vidění mé se tedy 
průvodem a volal k profosovl: "Brmgen 

potvrdilo. v l'l~ " t dru 
• v. v' , "tV 'ícím soudcem neko I Ha e o VF Od té doby měl Jsem pfllezl~ost s vys~'lrl!J iak silny'm dojmem dr. Rasm 

. . na' mek jeho VytUSI Jsenl, ol • v v' v 

Rašínovi mlUVItI a z po~ . ~, d . d Kramář dr. Rašín a vetsma ces-
nafi působil. "Vy jste v~l:~m.vel~~rali~~~ '7fa:tast, ale vi co dělá, on vás.všechny 
kého národa. Dr. Kramar Je slce 1 ea. 't' 1 co tajně pracoval protI Rakou
přelstil hraje před válko~ na austrofIl~'-t~:~~~uska ~a to bude viset, nejnebe~
sku podněcuje slovansky spolek k ro~ ~l I : ' t odboje mazaný všemi mastmI, Peč~ější ale je dr. Rašín, to je ten ~ravy ~nsp:rla °t~ ba d~zosti vvsmívati se i zde 

'" VFt 1 R kouska Ma dostI sme os , • R k ka zapřlsahly nepn e a .. : F hl 'S konspiruje bez ustání rozvrat a ous . 
našemu heroickému. bOJl ::'- ~ ~e ~ve ~ve. konstruuje si již vlastní český stát ~. 
Pozoruji iej jak kmhaml, Jez Sl opa rUle, d ·d ,."v slovech těch a proJe-

ol J .' l' t odtud neo eJ e - -. . b 
to se mu ovšem nevyp ah -. en d ' v dVnosti že jsem vycítil, že se proh o rat-
vech bylo t?lik. nak~ašenost.l a. pOv .:~z r~tivnik, nebojácný, tvrdý, jenž mu dá 
nému krimmalIstovI pos~a."Ilv.sIlne]SlvPd d' t ibunál aby playdoval pro trest mnoho práce a úsilí, než je] pnvede pre sou m r , 

smrti. . k ' 11 soudem poznáte sami tu . bh . b R v'novu před vOJens Vl , 
A čtete-h o a]o u aSI k' v n ~bžalobě i soudcům až do vy-neobyčejnou tvrdost a hrdý vzdor, terym ce I 
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hlášení ortele k smrti jej odsuzujícího. Dr. Rašín vyslechl ortel ten s úsměvem 
plným Opovržení. Zůstal si svým až do konce __ 

* 
Ještě jednu charakterisující vzpomínku. Geniální Rašínův plán, kterým 

odvrátil pohromu finanční a tím i úpadek všeho našeho hospodářství státního 
vyžadoval ovšem velkých, nezměrných obětí na všem poplatnictvu, jež sténalo 
pod tíží dávek, upevňujících naši svobodu. Byl to úkol nevděčný, jenž Rašínovi 
přinesl i mnoho nenávisti a zloby od lidí nepochopujících velký význam jeho 
akce, byl líčen jako hrabivý utiskovatel občanstva, nemající pro nic jiného 
smyslu než jak by vytahal poslední groš z kapes národa. Byl líčen jako mali
cherný spořivec, nemající smyslu pro ideální věci, kterf o každý haléř sváděl 
celé bitvy a byl proti všem výdajům do nejvyšší míry upjatým. 

On znal a viděl ovšem velmi dobře pokusy tisícerých hltavých rukou, vzta
hujících se po těžce nastřádaných pokladech a odrážel pokusy ty bezohledně, 
maje na mysli kritický stav mladé republiky, zápasící se stejnými obtížemi jako 
sousední státy, řítící se neschopnou politikou finanční do hospodářské záhuby. 

Ale dr. Rašín tak úzkostlivý a skrblivý na každý výdaj státní, dovedl býti 
plnou měrou ochotným i k velkým výdajům, jimiž vysoké cíle státu, jeho poli
tická a státní prestyž neb bezpečnost měly býti utvrzeny. Jednalo se kdys o akci, 
kterou náš věrný spojenec se snažil pojistit sobě prostředky válečné pro případ 
napadení. Obklíčen s několika stran svými odpůrci octl by se v případě válečném 
isolován a bez branných pomůcek, jak se ukázalo při hrozícím nebezpečí války 
při vpádu Karlově do Uher. Šlo proto o jistá opatření, jimiž tomuto nebezpečí 
mělo býti čeleno. Mohlo se tak státi toliko naší pomocí a naším podnikáním, ale 
nedostávalo se v okamžiku onom našemu spojenci peněz. Obrátil se proto k nám 
o pomoc dočasnou a mně svěřeno vyjednávání s vládou. 

Znaje úzkostlivost Rašínovou ve věcech podobných, neměl jsem mnoho 
nadějí v příznivý výsledek. Odebral jsem se k němu do sněmovny a vysvětlil jsem 
mu podrobně věc. Dr. Rašín, vyslechnuv pozorně moji zprávu, bez váhání mně 
odpověděl: "Příteli, to je náš velký zájem, aby náš spojenec byl pro všechny pří
pady zabezpečen, jinak to můžeme sami těžce odnésti. Uznávám plně nutnost 
a nevyhnutelnost naší pomoci a proto se mnou počítejte." Ještě se dotknul ně
kterých detailů, dal předběžný souhlas k navfŽené akci, stisknul mi ruku a s po
zdravem Nazdar! a se svým úsměvem zvláštním na rtech zmizel rychle kdesi 
v kuloáru sněmovním. 

- Tak jednal ten skrblivý Rašín, když šlo o záležitosti velkého rysu a významu. 
Zel! že mrzký atentát, jenž za několik dní poté byl na něm spáchán, zmařil pro
vedení díla, jehož ohromná důležitost dosud volá rozřešení a které jest dosud 
bolavým, nedokončeným problémem, ač na něm závisí naše vlastní bezpečnost 
a budoucí náš osud. 
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Frant. Udržal: 
z těžkých časů. 

J d my 'ch ne-iživěišÍch vzpomínek na na.šeho prvního ministra financ~ 
e na z J J F 'd 'dvI d R v, o I s adá do doby jeho žalářování ve Vídni. Rakouske vla y Vl ~ Y v ru asm, v 

~ procesu s Omladinou typ české nepoddajnosti a nezdolnostI. Hned v prvmc.? 
~nech po převezení dra Rašína a dra Kramáře do Vídně ~ádal jsem; ~bych smel 
uvězněné poslance navštíviti. Vyšetřujícím soudcem byl Jsem poukaza?- ~a J~
zdejŠÍ dobu, což se ještě několikr~te o~a~~valo. Teprve na zakročem ra e e 
Stiirgkha byl mi určen den a hodma navstevy. " 'v 

Ve vězeňské budově setkal jsem se s chotí dra Rašína, ,kten~,bylo, t~ke tyz den 
ovoleno rvní setkání s uvězněným manželem. Od pam R~s:~ove. J~em se ~o

~ěděl, že)ejf muž, ačkoliv byl již šestý týden VěZp~ll, ll,eby! leste ~ !ed~llkr~~e 
ředveden před vyšetřujícího soudce, a dále vypravela, ~e zasll~y ~~l.?, :aku~ u, 

ba i Grahamův chléb, který byl dru Rašínovi lékařem predepsan Jeste pred Jeho 
zatčením, byly vždy na rozkaz vyšetřujícího soudce zabaveny. '. 

Když po delším čekání byli jsme s paní Rašinovo.u p~ed. dra ~r,emmg~ra 
předpuštěni, ptal jsem se, co jest příčinou takového nehdskeho I pr?hzv~konneh~ 
zacházení s uvězněným. Paní Rašínová přednesla pak ~ama v me p,rItomnosh 
ještě řadu neméně závažných stesků. Z počátku, ve zřejmých rozpaclch, odpo-
vídal dr. Preminger vyhýbavě. v •• 

Nejrůznějších zásilek jest prý tolik, že to trvá zp~avidla c,elé týdny: nezh,lest 
možno vše zkontrolovati. Po mé připomínce, že proh takove~u .nezakonnen:u 
'ednání s obžalovaným ve vyšetřovací vazbě bu?eme ~~ dovol~v~b oc~rany Z?U
J b ., "'''''m o dpove" de v I briskně' I meZI vězm Jest vehky rozdll a dluzno so em ne]razneJsI , -.' " , . . , , , B T 
mezi nimi rozeznávati. Dr. Rašín Jest stary knmmalmk, zvykly na ory~ en 
musí býti dříve zkrušen, nežli bude vyslýchán." . 

Dojem, který toto upřímné přizl}~~í rakouského představitele spravedlnostI 
na přítomnou paní učinilo, nelze VylICItl. v ., F V'V 

Za chvíli byl dr. Rašín předveden před vyšet:uJlcl~O s?udce. PrI~el s hlavou 
hrdě vztyčenou, s tváří plnou zřejmého op?vržen~.prot~ sv~m ,kat.anum. Roz~o
lestněnou choť těšil slovy plnými mužné sIly a. pn loucem, ~avaJ~ dru ~~emu:

erovi zřejmě najevo své opovržení postojem I gestem, prav~ sve. chotI. ..,';NlC 
~eplač, já se vrátím domů a nám se dostane na konec toho,,, ceho Sl zaslouzlme. 
Hůře bude asi s těmi, kteří nemají smyslu pro spravedlnost. 

Věřili naši vídeňští vězňové v lepŠÍ budoucnost svého národa a chovali se v"e 
vazbě i ve vězení statečně. Ale na "starého kriminálníka zv~klého. ~a ~~ry" n~~l 
Preminger zvláště namířeno. Vídeň chtěla nep?ddaj:r:~ vězne zlol1ut; stuJ ,~o ~tuJ. 
Záviděla jim i nejmenší projev přátelství. Byl Jsem pntomen soudmmu

T 
~lcem 'po 

celý čas, vyjma od 15. do 31. května, kdy jsem byl z rozkazu Narodmho 
výboru v Německu. r 

V soudní síni měl jsem své stálé místo, sedal jsem na levé stra?~ ye .třetl 
lavici. Přede mnou seděli pp. Kestrankové, otec a syn, kteří v soudm sml mkdy 
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nechyběli. Při odchodu vězňů ze soud ' , v' • v 

kynul jsem jim hlavou. Některý den n: Sllle, Je~~hze s~tkaly se naše pohledy, 
žádal moji legitimaci a současně se m~ cervn~ pnstoupIl ke mn~}~jný policista, 
lovaným tajná znamení. Ohl' d'l' e ptal, Jak ,se mohu opovazlh dávati obža
proti takovéto drzosti. V týž ~~ JSJ~ ,se, uk~~u]e mu p.oslaneckou legitimaci, 
mé pravici byl tehdejší vídell~kýe z~r~:~~J,a ~d~u ~ezl dvěma kr~jany. Po 
a vlevo ode mne min rada d G 'f B ;' mon redaktor AlOIS Česaný 

• v v, ,r. rel, ez meho vyzvá' tT ' 
s neJvet81 rozhodností do tajného polic' t d v d v , m pus 1 I se Jmenovaní 
obžalovaným nedával a redakto Č 18! a os~e, covah, že Jsem žádné znamení 
drzost. Hned nato vyžádal si polfcis~:~y ,~~Ohl~s~l tvrčzení policisty za bídáckou 
oba za zatčené. egI llnacl I od esaného a prohlásil nás 

. ~avedl nás před úřadovnu Premingero d 7 , .. , 

polIcIstovi, vstoupil dovnitř. Za nějakou ch ~l'!: f. ~'zdav nas Jlllemu tajnému 
bez výslechu ale i bez omluv . v v . Vll Y 1 Jsme, patrně na vyšší rozkaz, 
vice, nežli jí bylo zdrávo, ale~~;~~fuste~l. ':,i~ ~ob~ měla yídeň procesů již asi 
stížnosti na takovouto trestuhodnod ~:~o von a zustavala vst~le, D~uh:f ~en k mé 
vedlnosti dr Hochenbur er v • h~~dnost odpovedel mne mlmstr spra-
bych necho~1iI do soud~ Síl~: ,~~puo~b~~:~la;ni p~n~ry a že by bylo nejlépe, kdy
po tomto výstupu ani jedno líčení. z oaenne. evynechal jsem ovšem také 

Nezapomenu nikdy té hrdé tváře I r v, 

změniti ani ortel smrti. Leda že ' p ,ne ,muzneho vzdoru, kterou nedovedl 
vyjadřovaly naproti našim k~tanE~ vyne~em{~z~uvdku t! hluboké oči Rašínovy 
před tím, mozno- 1 Jeste hlubsl opovržení nežli kdy 

Dr, Bohumil Vlasák: 

Dr. Rašín jako finanční politik. 

Dr, Rašín vyrostl v politick rb" r:' .. y' 

i mužný věk, v politickém boji ztr:~l oJ!,.:. po IÍ!ckem ??.ll. prozIl svoje mládí 
než defensivním, .jistě více tvrdOŠíjný~ S;:~~I,V~t. d Bh} PO,hbken:: spíše výb?jntm 
neb dokonce poddajným Právě t t';' I v~ ~ avym, nez kompromIsmm, 
Rašínova to byly které' ho přím a o cn~no:!, prave tyto rysy politického života 
hospodářství mladé republiky. o pre es lllovaly pro budovatele finančního 

Když náhlým převratem posta bll Y, , 

úkol rozděliti si úlohy nemohlo b ' ;en K revo ucm N arodní výbor před těžký 
bUky nemůže býti nikdo jiný než ~ I ~o:, y~y o !om, že ,správcem financí repu
:lastn?sti jak politika, tak i národ~hos~~dá:ter~ ~e sve ~~o~ě sp?ji~ všechny 
jako fmančního hospodáře? Skoro b ch užir ,cem, SI?OClva gelllahta Rašína 
~~yby nebylo tak příliš otře an 'm. T~lik v po.~ovn~m ke. ~olum~?vu vejci, 
clVala hlavně v jednoduchoiti I ia f vS~kl Jek JIStO, ze gem~hta Rasmova spo-

J snos 1 my ~ en y, provazene však nezdolnou 
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silou vůle provésti ji do všech důsledků. Jeho zcela jednoduchá devisa "Pracovat 
a šetřit" byla jeho programem, jejž prováděl důsledně ve hlubokém smyslu jedno
duchých těchto slov. 

Do doby proklamace republiky a ustavení ministerstev prac'Ovalo se v Ná
rodním výboru z ruky do ruky, jak toho žádaly události dne. Vi'!.dčím elementem 
ve věcech finančních byl již zde dr. Rašín, ač nebylo zpočátku ani jisto, že pře
vezme správu státního pokladu, či jiný resort. 

Nezapomenutelným zůstane mi 14. listopad 1918, kdy jsem zatím ještě do
cela sám pomáhal novému ministru financí dru Rašínovi etablovat v několika 
málo místnostech v prvém poschodí paláce Clam-Gallasova první ministerstvo 
financí republiky Československé. Sotva s jedním stolem a nějakým tím kalamá
řem bez personálu vesele dal se Rašín do práce. V několika dnech bylo nás již 
více a do konce roku stálo ministerstvo financí pevně založeno a zbudováno, ve 
všech odborech 'Obsazené úředníky zdatnými a nadšenými. kteří za vedení RaŠÍ
nova byli, jak se později nade vše jasně ukázalo, ochotni věnovati všechny 
svoje pro blaho osvobozené vlasti. Síly vybral si Rašín výhradně jen podle jejich 
zdatnosti, nehledě na politickou jejich příslušn!ost neb jiné soukromé jejich po
měry, jak vždy i politickou příslušnost charakterisoval. 

Dr. Rašín přišel s pevným vlastním finančním plánem, za kterým šel pevně, 
houževnatě a chceme-li i bezohledně. Začali jsme ihned od počátku pořádkem 
a ukázněností v hospodaření a počali jsme hned šetřiti. To .nutno přičísti Rašínovi 
za jednu z největších zásluh. Mýlili bychom se však, kdybychom pod tím, jak se 
mu tak často vytýkalo, rozuměli "šetřit za každou cenu". Nebylo tomu tak. Rašín 
byl jen pravým ministrem rovnováhy, tvrdošíjným, nepachtícím se za populari
tou, které snadněji se dosahuje vyhazováním než šetřením, nebyl však nikterak 
nepřístupným požadavkům nové doby, prahnoucí po sociálních vymoženostech. 

Kázal-li "pracovat", povoloval ochotně jedním dechem příspěvky nezaměst
naným a šetřil jen potud, že požadoval, aby se příspěvky platily jen tam, kde byla 
skutečná nezaměstnanost, zaviněná dobou, nikoliv však tam, kde nebylo vůle pra
covati, že žádal a zároveň snažil se o to, aby se práce našla a tím nezaměstnanosti 
ubývalo. Rašín nebránil se ani ostatním sociálním problémům, jako zvláště do
vozu drahé mouky z ciziny, jež s velikými ztrátami pro stát prodávána byla za 
laciný peníz chudině. Bránil jen stát před ukvapenostmi v tomto směru, žádal 
jen a v tom byl neúprosným, aby se povolila vydání jen tenkráte, byla-li pro ně 
úhrada. 

Tak často trpce si mně stěžoval, jak málo nachází porozumění, když tak 
mnohdy odcházely od něho s nepořízenou mnohé deputace. "Jen kdybych měl," 
říkával, "rád bych dal, ale nemám, jsme chudí, musíme býti skromnými, aspoň 
v počátcích; snad později, až se nám povede lépe." A trpěl, mnoho trpěl duševně, 
když viděl, že se mu nerozumí. Jako zkušený lékař provedl vždy správnou 
diagnosu, dovedl najíti správný lék a se vší svojí energií naléhal na to, aby se léku 
systematicky užívalo, nedávaje se zmásti klamnými symptomy a nedobrými 
radami lidí nezkušených, neb dokonce nesvědomitých. Nenašel vždycky uznání: 
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nenašel-li ho však všude doma, za svého života, shledal jej hojnou měrou po 
smrti, zvláště za hranicemi. 

V dobách, kdy se ještě klidně zvláště v ostatních státech nástupnických uva
žovalo o normální finanční likvidaci starého Rakouska, viděl dr. Rašín svýma 
bystrýma očima prozíravého národohospodáře, že bychom se stÍží dostali takto 
k cíli. Viděl, že nestačí nám samostatnost politická, nýbrž že se musíme co nej
rychleji osamostatniti i hospodářsky, chceme-li si zbudovati stát skutečně samo
statný, nezávislý. Ostatní všechny podmínky zde byly. Bál se jen o to a to prá
vem, že nezávislost měnová stála by v cestě našemu vývoji k samostatnosti 
hospodářské. 

Uvědomíme-li si chaotické poměry v prvních poválečných letech v celé 
Evropě, musíme se ptáti, kdo by se byl tenkráte odvážil tak rychle k energickému 
činu, kdo by se byl tenkráte tak srdnatě vrhnul do tmy? To mohl učiniti jen muž 
nadlidské odvahy a vůle, toho se mohl odvážiti jen Rašín. Srovnal bych to s mu
žem, jenž skočiv do lokomotivy rychlíku jedoucího bez strojviIdce zastavil jej 
před propastí, do ;nÍž by se byl musel vrhnouti, když dr. Rašín zarazil rakouský 
tiskací lis na bankovky, jenž chrlil denně miliony a hrozil, že nás jimi udusí. Byl 
to věru odvážný čin, jejž provedl s takovou 'jistotou a přesností, že žasnu} nad ním 
svět. Byl to úkol, jehož obrovitost mohli plně pochopiti jen ti, kteří stáli nejblíže 
po boku Rašínově a měli příležitost pozorovati plánovitost, cílevědomost, energii 
a houževnatost práce tVÍlrcovy. 

* 
Když v roce 1919 byly potichu vykonány všechny přípravy k osamostatnění 

naší měny, předložil dne 25. února večer ministr dr. Rašín předlohu zmocňova
cího zákona Národnímu shromáždění, která ještě v noci v tajném zasedání byla 
jednomyslně přijata. Okolkování samo provedeno pak ve dnech 3.-9. března po 
celém území Československé republiky zvláštními komisariáty. Nemohu z vlast
ního nazírání líčiti horečnou činnost komisariátů venku, ale co jsem prožil 
v ústředí, stačí, aby mi navždy utkvěla představa o obrovské práci, o níž jsem 
neměl doma dosud ani potuchy. Noci byly dnem, únavy nesmělo se znáti. Ač jsme 
se všichni s nadšením věnovali svým úkolům, byli bychom jistě klesli pod tíhou 
práce, kdyby nebylo bývalo zářivého příkladu Rašínova, jenž neznal hodin, ne
znal únavy, neznal skleslosti mysli a jen a jen pobádal a povzbuzoval k vytrva
losti. 

Vzpomínám si také ;živě na dojemn:fr obřad převzetí pražského pobočného 
ústavu Rakousko-uherské banky v památný den 6. března 1919, když dojemnou 
vlasteneckou řečí prohlásil dr. Rašín před shromážděným úřednictvem tohoto 
ústavu, že přechází ve správu státu československého, a vyzval úřednictvo, aby 
do mých rukou složilo přísahu, tu mnohé oko zaslzela, ba i samého dra Rašína. 
Pečetilyf se v okamžik ten osudy samostatné měny československé. 

Veliký finanční ministr dr. Rašín byl mužem, který měl plán, kde ostatní 
lidé měli pouhé teorie. Zjednal pořádek, kde ostatní lidé viděli chaos. Rašín 
uvalil na svůj národ daně, jako nikde v celé Evropě mimo Anglii. Je možno říci, 
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" v ním nikdy se těchto strohých opatření 
že získal si slávu nepopularmm ?p~r~ hrdinou a jest právem považován za 
nelekal -, a. pře~to, stal se naro m~ svobodu země. Dr. Rašín zasvětil ~elý 
muže, ktery fmancm reformou upe,vn

d 
TV o al velky' kus tohoto života svemu 

o' v' t t' e' práci pro vlast a naro a "en v O' v' t 
svuJ ZlVO poc IV v v I v'l .. dúši a jemuž obětoval svuJ ZlVO . 
finačnÍmu plánu, do nehoz v OZl SVOJI t I 'ho Ras"ína než budeme-li vždy 

o v I' ťť památku nesmr e ne , , 1 N emuzeme epe uc 1 I r v d T amětlivi jeho významneho hes a 
vzpomínati na jeho velké ?ílo ~ bud:~~ 1 t~~o) h~slo únlně do krve, takže nebude 
"Pracovat a šetřit". ~ž na~ vse~ p!eJ ~T t •. Te najd~ klid velký duch nesmrtel
ho již třeba stále a s~ale pn~oml,nab, pa,- ep' 
ného našeho národmho mucedmka. 
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VZPOMíNKY OSOBNÍCH PŘÁTEL 

A CTITELŮ 



Dr. K. V. Adámek: 

Dr. Rašín na právnické fakultě české university 
a jiné vzpomínky. 

Sešlo se nás z různých českých a moravských gymnasií k studiu na práv
nické fakultě české university v Praze několik set, jež pak hlavně první státní 
zkouška velice prosela, takže z 280 dostalo se nás do 3. roku studijního méně než 
polovice tohoto počtu. Mladá naše vědychtivá mysl neobmezila se však vždy jen 
na dávky vědy, jež poskytovala Alma mater. Někteří pobývali jsme rádi ve 
volných chvílích v universitní a jiných knižnicích pražských. Nebylo zapomí
náno na spolkový život studentský, jenž soustřeďoval se hlavně v Akademickém 
čtenářském spolku slavné paměti. 

Mohli jsme utvořiti v svém ročníku směle zvláštní literární klub. Do studij
ních časů připadají první výlety na český Parnas našich tehdejších kolegů Em. 
Stehlíka-Čenkova, Karla Maška (Fa Presto), Karla Švandy, Beneše Griinwalda 
a jiných. 

Družina kolegů-poetů hlavně řízením Karla Maška připravovala nám 
v přestávkách mezipřednáškových mnohou kratochvíli na způsob loutkové ko
medie, jejíž netušeným posluchačem byl jednou též náš učitel dr. Ant. Randa. 

Ze všech kolegů, s nimiž jsem na fakultě právnické navázal styky, jest málo 
jich, na něž bych měl tak živé vzpomínky, jako na Aloise Rašína, jenž brzy ná
ležel k nejdůvěrnějším mým studijním druhům. Byl to jinoch velice živé povahy, 
upřímného národního cítění, neúnavný a pohotový debatér, jenž způsobil 
mnohou hořkou chvíli našim staročeským kolegům. Na své rodiště N echanice, 
o němž někdy padl nějaký vtip, týkající se obživy části tamního obyvatelstva 
hudbou, zejména na harfu, nedal nikdy dopustiti. Rád slýchával mé zprávy 
z poslaneckých kruhů. 

Naše studijní leta universitní nepřipadla v dobu mrtvého klidu života veřej
ného. Byla by to objemná kniha, kdybych měl podrobně vzpomínati všech důle
žitých příběhů, jichž ve svém akademickém čtyřletí byli jsme svědky v tehdejší 
době rozmachu národní strany svobodomyslné. Vzpomínky tyto končí soustře
děním se naším ve Slavii, jež nám poskytla náhradu za zrušený Akademický 
čtenářský spolek. 

Ve všem tomto ruchu a rozruchu nebyl Alois Rašín pouhým klidným divá
kem. Nedovolovaly mu toto pasivní chování .jeho živá povaha a jeho opravdový 
a upřímný zájem pro studentský spolkový život. Jako dnes by to bylo, vidím Al. 
Rašína, jak, když francouzské barety přišly do mody u studentstva, chodíval 
s takovým baretem a jak při procházkách nebo ve Slavii, nebo zase na fakultě 
uvažoval, řečníval a rokoval s námi kolegy o událostech dne. 

* 
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· Uplyn~~o nám fakultní čtyrletí ,jako voda. Rozloučil jsem se s přítelem 
AIOl'sem Rasmem. Nebylo po několik let příležitosti k dalším naším stvkům. 

Čítával jsem občas o něm. Začalo mu hledání cest do veřejného ži;ota. Naše 
strana svobodomyslná nebyla mu dosti radikální, aby v ní zakotvil a pracoval. 
Pryvní o~dobí . jeho politické činnosti nebylo pod jejím praporem. nčastnil se 
~ c~sopls~ch, Jež stály proti ní, a nezůstával v bojích politických zase v zadních 
radach. JIŽ, tehdy ~enáležel,meú občany, kteří si libují v pouhých slovech, nýbrž 
dovedl projevovatI své politické přesvědčení též skutky. Proces Omladiny s dů
sledky jeho stačí jako příklad, že nebyl Alois Rašín mužem bledé bázně. Osud 
byl mocnější nežli vůle lidská. Cesta veřejnvm životem zavedla konečně Aloise 
Rašína do našich řad pod prapor národní strany svobodomyslné. 

Stalo se tak roku 1907. Na sjezdě naší strany, jenž konal se 2. a 3. března 
v Praze, byl již naším straníkem. 

Tu zase o večerní manifestaci v hotelu Centrál sešel jsem se s přítelem 
Aloisem Rašínem. Dopisem z 15. března 1907, jímž. se mi pak ohlásil, nastaly 
další styky mé s ním. Psal mi tehdy mimo jiné, omlouvaje některé nedostatkv 
zprávy sjezdové: v 

,;;Milý přiteli! Pan dr. Škarda odevzdal mi Tvůj dopis k vyřízení. Od 
sekreta,riátu, nedovst?l~ se mi vůbec zprávy, že by sis přál dostati Svolí řeč 
k navh~ednutl a z~edelJsem tep'rve dn.es o Tvém přání. Je mi však již nemožno vy
hovetz mu, ponevadz se letak o sjezdu tiskne. Budu však naléhati. na to, aby 
stenogram T?é ~e~i byl ~án~? a~čniho výboru (~esp. organisačni kOlnise) a abys 
by,l do organzsacm komzse pnzvan, by podrobneii mohly býti Tvo.te resolučni 
navrhy probrány a vyřízeny. Všechny stfžnosti, které mne došly do kusého refe
rátu v "Národnich Listech", lsem vyřídil příznivě. Poněvadž však bylo na mne 
naléháno, abych co ne.tvice urychlil vydáni s.tezdového letáku a bylo zárovei'i 
pro.teveno přáni, abych za základ položil referát "Národnich Listů" nemohl 
.tsem !i~?! učiniti. Co pišeš 'O pr0rž,ramu osvětovéll1, ,měl lsem o něm ~a s.iezdu 
~luVltl)a a dr. Tobolka, nebylo vsak možno v 8 hodin večer probírati tak důle
zztou vec .. Nezlob se, qč~lu bude přece úplně vyhověno tím, když tam, kam ná
vrhy !.?oje b!lly odkazany, budou probrány za Tvé přitomnosti. Napiš mi, kdy 
bys prLJel, a Já dle toho zaHdim schůzi. Tvůj upřimný dl'. Alois Rošin. V Praze 
15. března 1907." ' 

A tu již pak častěji jsem se setkával s drem Aloisem Rašínem na sjezdech 
naší strany i v~ s?hůzích výkonného výboru jejího, do něhož jsem byl roku 1910 
zvolen. ':zpon~~nam na příklad na příjemné chvíle, jež jsem s ním 24. dubna 
19100 ztr::~Il pn banketu žofínském, a na jiné projevy vzájemných přátelských 
styku naslch. 

Dr. Alois Rašín svou energií a pracovitostí vynahradil naší národní straně 
svobo?omysln~ .svůj několikaletý pobyt v jiném táboře politickém. Byť bychom 
ne?!h souhlas!~I vždy ,s každým jeho návrhem, přece vítali jsme jeho vstup do 
naSI strany a cmnost Jeho v ní, poněvadž jsme, znajíce jeho pracovitost, vytrva
lost, bystrost a neohroženost, měli v těchto jeho vlastnostech záruku, že 'strana 
naše získává v něm vytrvalého a pilného pracovníka. 
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Vzpomínky se tlačí do péra na tuhé, napínavé a přece veselé momenty a po
vznášející chvíle. 

Vzpomenu zde aspo:řl jedné episody z jara roku 1909. 

Šlo o dopl:řlovací volbu do sněmu království č~ského. N aše s~ra?-a kandi~o
vala osvědčeného politika dra Jindřicha Metelku. Zen.ský v~lebm vybor zk?~~el 
štěstí s kandidaturou slečny Marie Tůmové. Též kandIdovalI Mrha a dr. Hhnak. 

Otec kandidátky této, bývalý poslanec zemský našeho vOlebn,ího ~kresu 
městského Karel Tůma byl dávným přítelem naší rodiny. Nebyly ml prohm~sl
nými snahy o zrovnoprávnění žen s muži, ~ež d?c~ázely ú~in~é rodpor~ me~? 
otce, jenž podal první petici za povolení umversltmho studIa .~enam a, vzdy UJI: 
mal se účinně emancipačních snah žen. Nicméně v, tomto ~O}I vole.bmm ~~seh 
jsme se, důvěrníci národní strany. svobodomysln.e. postaVIti .proh kan~hd~tce 
ženské vůbec a rádi a bez rozpaku Jsme se postavIh pro kandldaturu n~Jzpuso: 
bilejšího kandidáta dra Jindřicha M;telky, pr?~i němuž hleděli V'yužív~h ženske 
kandidatury i pokrokáři, nemohOUCl se vytaSIti se svou :,la~tn.-l kandldaturou; 
Byli jsme přesvědčeni, že by měly do zákonodárných sboru byh ;,oleny schopv~e 
ženy, ale dobře jsme rozlišovali mezi tím, co by ;,de lege f~~enda bylo sn~d ,za
doucím a vítaným, a tím, co podle platného prava tehdeJsI~o byl? nem?znym, 
neboť podle tehdejšího sněmovního řádu volebního nedala ~e zenska kand~dat~l~a 
odůvodniti. Odbyli jsme si předchozí potýč~y volební v, Hlmsku . Sv hlavm ag;ta: 
torkou ženské kandidatury, slečnou FrantIškou Plaml~kovou, J~z 'plamennym~ 
slovy hleděla marně rozohniti voličstvo pro volbu slecny kandl?atky:,. !llavm 
schůze voličská byla položena na 25. duben 1909 do Vysokého M~ta: Pn~el t~I? 
také dr. Alois Rašín, jenž v předběžném jednán! se l~nou o ~olebn~ SItU~CI p~za
dal mne, abych ve své řeči přihlížel hlavně k duvodum proh kandlda~ure sle~~~ 
Tůmové: "Ty to těm ženským umíš o volebním řá~u do ?něll!? ~?bre vylOZlb, 
vezmi si je na starost a já si zase vezmu na starost narodm SOCIaly . 

Návštěva schůze byla veliká. Prostranný sál "l! ~ejnorú" bylo nabit. Zú~~~t
nili se kandidáti dr. Metelka a Mrha. Se svou kandldatkou, sl. Tumovou pnsl~ 
všechny její věrné vysokomýtské ženy. Za dra ~liňá~a vObjevili. se, na SChŮZl 
místní národní socialisté se svým redaktorem BalZOU, Jenz pobavIl nas sv?u ne: 
promýšleno u řečí. Dal jí pak "Dnu" příležitost k P?zncámce, že ~~~te ?lC nez 
svůj "Východočeský kraj!" Baiza, nemoha v~cnýml dv~vody ?b~a.iltI sve st~n?
visko osobně ostře zaútočil proti drn RašínovI. Dr. Rasm paratne mu odpovedel 
a důkladně si posvítil na národní sociály. Připomenul mimo jiné, ~e bychom se 
poděkovali za takový předvoj op osice, kde jeho člen, ~líbí př~d~edo:~ p~rl~m~ntu, 
že nebude mluvit dlouho a druhý člen Václav Klofac odvolava SVU] pIlny navrh. 
Odpověděl jsem též Baiz~vi na jeho neslých~ný útok yproti ,Rašínovi, pod~iknut!, 
a pak hlavně jsem se zabýval otázkou kandIdatury zenske a dokazal jsem, ze 
a proč by dříve musel býti změněn sněmovní řád volební. 

Za mé řeči způsobily bojovné ženy vysokomýtské společně ~ .náro?~ími 
socialisty velkou vřavu. Záměr jejich, zameziti mi mou řeč a rozbItI sChuzl,. se 
jim nezdařil. Po trojím pokuse konečně. podařilo ~~ převd~edovi .My~rn A. Pnn
covi zjednati klid. Dr. Metelka promluvIl pak zdanlou rec kandldatm. 

111 



Dr. Rašín byl veHcepotěšen výsledkem této schůze. Sotva však byly potě
šeny slečna Marie Tůmová, jež pronesla jen několik velmi složitých a málo sroz
umitelných vět, a slečna Františka Plamínková, rozčilená tím, že jsem jí popletl 
koncept, vyvrátil jí její" vayomingské" důvody, již z Hlinska mi známé, dříve, 
než jimi začala častovati vysokomýtské voliče. Výsledek tehdejší mé návštěvy 
vysokomýtské se dostavil. Kandidátka sL Tůmová nebyla zvolena. 

Leta ubíhala. * 
Sešel jsem se s Aloisem HašÍnem pak zejména při jubilejním X. sjezdu ná

rodní strany svobodomyslné, jenž byl 15. až 17. května 1914 v Praze. 

Tu vytkla si strana, nadšená výsledky své dosavadní činnosti, další úkoly, 
ale nedošlo k jich provedení. 

Přišla vojna světová. Umlkly sjezdy a schůze. Je vystřídalo drnčení stroj
ních pušek a dunění děl. Dům mého otce, jako sídlo jednoho z předních politiků 
českých, těšil se zvláštní pozornosti vídeňského panstva a jeho náhončích a 
špiclů. Věděli jsme a byli jsme připraveni, že každý český politik musí za této 
války přestáti zkoušku zlých dob, jež se na národ náš přivalily. llozhovory, jež 
můj otec s námi a známými míval tehdy za války, pronikalo neochvějné přesvěd
čení, že uhodila habsburské říši poslední hodina. O tom byla přesvědčena celá 
naše rodina od vypuknutí války. Jedinou obavu jsme měli tu, aby nepodařilo se 
vlivu příbuzenstva Zitina zprostředkovati zvláštní mír Rakousko-Uhersku, neboť 
pak by byl národ náš nebyl dosáhl své úplné samostatnosti. Osud byl národu 
našemu příznivým. S napětím přijímali jsme zprávy, důvěrně mému otci dochá
zevší o politick.ých událostech, zejména pak zprávy, jež můj otec z Vídně, kam 
byl vojenským soudem předvolán k výslechu, přivezl o statečném chování se 
a vytrvání našich známých tam vězněných, zejména dra Karla Kramáře a dra 
Aloisa Rašína. Hluboký dojem a nevylíčitelný odpor vzbudilo u nás poslední 
vzepření se dokonávající moci vídeňské, jež projevilo se odsouzením dra Kramáře 
a dra Rašína k smrti, jako zase radostně působily zprávy o jejich propuštění ze 
žaláře a o jejich práci v osvobozené vlasti. 

Dne 15. února 1918 oznámil mi dr. Rašín, že naše národní strana svobodo
myslná se rozpouští. Neloučil se však, poněvadž, jak psal, věřil, že sejdeme se 
v další práci, již v české státoprávní demokracii, volal: "Na shledanou!" Nebylo 
mu přáno, již dlouho v této práci setrvati. 

Dlouhá řada vzpomínek vybavila se mi na mého starého přítele Aloisa 
Rašína, když přinesly "Národní Listy" jeho jméno v černém rámci se zprávou, 
že podlehl zákeřné ráně, jíž jej zloba nepřátel odměnila za jeho národní práci. 
Zamlouvaly se mi vždy jeho přímost, neohroženost a opravdovost a cenil jsem 
při něm nejvíce jeho vytrvalou píli a cílevědomou národní horlivost. Odešel 
v době, kdy vlast právem čekala od něho ještě mnoho činů, sobě prospěšných. 
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Tomáš Baťa: 

Jak jsme pochopili Rašínovu deflaci. 

Z matek v hodnotách, který nastal po válce v celé Evropě, ztěžoval velmi 
positivní práci. Bylo nutno tuze mnoho mysleti na to, co lidé dělají na burse, zač 
tam prodávají české koruny a jiné měny, které jsme potřebovali pro nákup suro
vin a které jsme dostávali za naše zboží. Zlobil jsem se, že i já jsem musel svůj 
čas utráceti touto neplodnou prací. Proto navštěvoval jsem lidi, kteří by mohli, 
buď silou svého intelektu, aneb mocí svého úřadu nás odspekulovati, abychom 
se mohli věnovati jen výrobní činnosti. V Rašínovi jsem našel nadšeného a stá
tečného podpůrce tohoto ideálu. Mé názory s Rašínovými se rozcházely pouze 
v tom, že Rašín chtěl deflaci, já byl pro stabilisaci. Rašín chtěl vyhnati cenu 
koruny co nejvýše, já byl však pro pevný kurs koruny. Moje touha po plodné 
práci vyžadovala pevného kursu koruny, 1. j. odstranění kolísání jak dolů tak 
nahoru. 

V roce 1920 podařilo se Rašínovi zvednouti korunu na curyšské burse velmi 
značně. Nastal poplach mezi držiteli zboží. Každý chtěl prodati, ale při tom 
sotva kdo si vzpomněl na kupování. Nemohli jsme prodati ani tolik, abychom 
měli na výplatu dělníkům. Dali jsme se proto do prodeje surovin. Zboží, 
které jsme ještě před několika dny sháněli s velikým úsilím a obětmi po celé 
republice, z části proto, že jsme ho potřebovali, z části z obavy, že je nedostaneme 
až je budeme potřebovati, nabízeli jsme na všech stranách pod nákupní cenou, 
ale kupce jsme vzdor tomu nenalezli. V jedné konferenci naříkali všichni moji 
spolupracovníci na trápení, které jim Rašín způsobil. Jak musí nyní po továrně 
běhat k vůli úspoře každého haléře. Jmenovitě naříkal jeden prodávající, že ani 
mýdlo, kterého byl tenkrát takový nedostatek, následkem čehož se šířily nemoci 
mezi obyvatelstvem, nebyl s to prodati za žádnou cenu. Obchodníci mu prý vy
pravuji, že nyní hospodyně, které měly mýdlo naschováno, chodí po sousedkách 
a nabízejí jim je. 

Tento nářek mne zejména dojal. Bylo mi z něho patrno, že Rašínova práce 
je to, která nejradikálnějším způsobem nás vyléčila z válečného způsobu uvažo
vání. Pochopil jsem, že jeho zásluhou běháme všichni po závodě k vůli úsporám 
a jeho zásluhou to je, že ze skladů, ba i z komor sousedek dostalo se mýdlo tam, 
kde ho bylo nejvíce zapotřebí. 

Dostatek každému přístupných statků nazýváme blahobytem, avšak nedo
statek statků, jako byl za války, jest vyšší stupeň bídy. Rašín svými valutovými 
opatřeními přenesl se rázem přes dva stupně nedostatku k blahobytu širokých 
vrstev. Tato zkušenost rozhodla o mém stanovisku k jeho valutovým operacím 
v roce 1922. Neuznával jsem jeho teorií, avšak jeho mužné a rázné zásahy do 
veřejného života vzbudily ve mně naprostou důvěru v jeho osobnost. 
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JUDr. Jaroslav Drábek, advokát, Ústí n. Orl.: 

Dr. Rašín a an tisemi Usm us. 

1 p~. Ra~Ín Ja,ko kon~ip~ent hyl denním návštěvníkem Akademické kavárny 
ve :. odlCkove UhCI a sedaval u posledního okna k Vyšší dívčí škole. Po poledni 
schazel se tam kroužek jeho známých na černou kávu, z nichž se pamatuji na 
nakladatele Beau~o~ta" kniI:kuR::e Grosmana a ~ra.Hrbka. Dr. Rašín byl tehdy 
redaktorem "RadIkalmch LIstu ; bylo to v dobe Hllsnerova procesu veřejnost 
b~la rozdělena ve dva tábory, jeden hájil jeho nevinu, druhý připo~štěl že je 
vlnen. ' 

"Radikální Listy" byly v tomto druhém táboře. 

,Je~nori,.přišel dr. Raš~n a,vyp.rávě~ nám, že ho zastavil profesor dr. Zucker, 
ktery prednasel tehdy na ceske umversltě trestní právo. 

Celý nešťastný zastavil dra Rašína se slovy: 

"Pane doktore, vy věříte, že židi zabíjejí děvčata a berou jim krev?" 

Na to dr. Rašín: "Pane profesore, o vás jsem přesvědčen, že vy to neuděláte," 

P. Vilém Drábek: 

Jak Dr. Rašín miloval své děti. 

. Bylo to 21.června 1917 o svátku sv. Aloise. Ráno po bohoslužbách odebral 
~se~ s.~ do c~l ku třem trestancům, kteří byli pokřtěni na jméno Alois. Chtěl jsem 
Je o JejIch svatku aspoň stiskem ruky potěšit. Potom jsem obešel nemocnici dílny 
a,?bl?u~em jsem přišel k budově "C", v níž byli p. dr. Kramář a p. dr. RaŠín ža
la:ova:~u. v U t. z~. ,:Českéhov,zá~onku" anebo "za?rádky", jíž tolik péče oba 
panov~ ~en?vah, st~l ~. ~a~:~ sam, h!u~oce ~aI~yšlen. Ač jsem jej vyrušil, přece 
Jse~ vlde~, ze ho me pram tesl, a srdecne mne dekoval. Bylo vidět, že už byl déle 
na cerstvem vzduchu a že už má po práci. Záhonek byl již zalitý, na květinách 
bylo plno kapek, které se na slunci třpytily jako drahokamy. 

Pan ?ok!or. rozh~~ul jaho?ové listí a ukazoval mně tři napolo zralé jahody. 
By! !a~ rad, ze Je mysl nezkazIly anebo trestníci neutrhli. Hovořil i o ostatních 
kve~mach, .kter.ÝI? se v kriminále dobře dařilo. Pamatuji se, že jsem se ho ptal, 
proc mu.miloshva.pan.í říká: Věko. Do té doby totiž jsem nevěděl, že jest to totéž, 
Jako AlOIS. Po chvIlce Jsem se mu poroučel a odešel do nemocnice. 

Na zpáteční cestě vzpomněl jsem si, že známý trestanec nadporučík Hof
ric~ter ~~ě m~ odev,zdati ně~oli~ úmrtních listů. Zamířil jsem opět k budově 
"C , v mz bylI HofrIchter uveznen. Pana doktora už nebylo u záhonku. Když 
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jsem šel kolem jeho cely, byly její dveře poněkud' odchýlené a já snad ze zvěda
vosti nahlédl jsem dovnitř, abych věděl, co dělají páni, jimž jsem byl tolik oddán. 
Co jsem nyní uviděl, na to nezapomenu. 

Dr. Rašín byl ještě v cele sám, stál bokem ke dveřím a díval se na Úprkovu 
plaketu, na níž byly zobrazeny tři hlavičky jeho drahých dětí. Celý jeho postoj 
a zvláště tvář vyjadřovala tolik lásky, otcovského štěstí a touhy, že se to dá 
těžko popsat. Ta rosa, kterou jsem před chvílí viděl na 'květinách, objevila se mu 
v očích, a protože stál bokem k oknu, tedy zářila také jako démanty. Nemohu vy
povědět, jak jsem byl překvapen a dojat. 

Dr. Rašín nezpozoroval mého příchodu ani odchodu, nevěděl, čeho jsem byl 
svědkem. Tolik jsem si přál rozběhnouti se za jeho dětmi a přivésti je všechny 
k němu. Když jsme chodili spolu sami, nejraději hovoříval o svých dětech. A jak! 
Slýchával jsem v takových chvílích opravdu moudrost otcovskou: Taková je 
moje vzpomínka. 

Prof. dr. Vilém Funk: 

Moje parlamentní spolupráce s Dr. Rašínem. 

Seznámil jsem se s Rašínem v době svých studií universitních. Poměr náš 
nebyl tehdy právě růžově přátelským. Boje ve studentských spolcích "Slavii" 
a "Všehrdu" mezi "pokrokáři" a "neodvislými" - k prvým náležel Rašín, k dr~~ 
hým já -- často shledaly nás oba v posici krajně nepřátelské. Po letech sblíŽll~ 
jsme se na společném politickém kolbišti ve straně mladočeské, za kterou byh 
jsme současně zvoleni r. 1911 poslanci na radu říšskou, když již několik let před 
tím zasedali jsme spolu v užším výkonném výboru strany. Ani po dobu student
ského života, ani před rokem 1911, ač začasté měl jsem příležitost sledovati 
Rašínův sklon ku řešení aktuelních otázek národohospodářských a jeho bystré 
postřehy v tomto směru, neshledal jsem u něho zvláštního zájmu i pro řešení 
otázek specielně veřejného hospodářství finančního se dotýkajících, a myslím, že 
nepochybím, řeknu-li, že byla to teprve doba, kdy účastnil se aktivně politiky na 
říšské radě, a specielně doba, kdy jednalo se tam o tak zvaný malý finanční plán, 
jež měly vliv na genesi jeho tvůrčího talentu a byly základem jeho zájmu v oboru 
financí veřejných. Často a rád vzpomínám těch dob, jež jsme spolu prožili mezi 
rokem 1911-1914. Byla to doba přátelské harmonické spolupráce. Ač mnohdy 
byla v jednotlivostech mezi námi různost názorů, snad i někdy ostré konflikty, 
přece mohu říci, že závěr vyzněl vždy v duchu plné přátelské jednoty, jež dosa, 
žena vždy bez jakéhokoliv zakročování "instancí vyšších", prostě mezi námi 
samými. Obou nás prudké povahy při řešení konkretních otázek na krátko do, 
vedly vzplanouti, ale "před západem slunce" šli jsme opět svorně jako nejlepší 
kamarádi! A mohu říci bez nadsázky, že tato společná práce měla své dobré 
věcné výsledky. 
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· ':: r,oce 1911 na podzim byli jsme zvoleni oba do výboru berního a výboru 
fmancmho za mladočeský klub. Pro jich porady značila směrnici řada předloh 
o reformách daňových, tzv. "velký finanční plán" (zvláště daň z příjmu ko
řalky a piva), jež souvisely úzce se sanací financí zemských. Původní pro po sice 
vlá?~í narážely z počátku na značný odpor delegace české z důvodů ustálené 
polItIcké tradice, jež spolupráci ve věcech finančních ztotožňovala se souhlasem 
s dočasnou politikou vládní. A k té bylo věru málo důvodů při známém Sturgkh
Hochenburgerově chování k českým požadavkům. Jak Rašín, tak i já stáli jsme 
nav p;>čátku. ~a s!anovisku,. aby ~ešlo se do majority berní, vzhledem k těmto po
merum,pohtIckym. St~v ~ma~c~ zemských byl však stále kritičtějším, ze.jména 
v Čechach, kde chromcky defIcIt v roce 1912 dostoupil výše 35.39 mil. korun 
a kde hrozilo úplné zhroucení finančního hospodářství zemského. K tomu při. 
stt;povalo, že požadavek, aby uzákoněna byla služební pragmatika úředníků 
statních, se stával stále naléhavějším. Pomoci financím zemským a zjednati 
úhradu na náklad služební pragmatiky, jenž odhadován částkou 30 milionů 
kor~n, bylo možno jen uskutečněním proponovaných finančních předloh. Okol
nos!l tyto vedly k tomu, že sami doporučili jsme, aby naše strana zúčastnila se 
aktIvní spolupráce při předlohách berních, jež zatím omezeny na tak zvaný 
"malý .finanční plán". Současně usneseno naším klubem, aby požadováno 
bylo přI nové reformě nového vybudování řízeni ukládacího dosud ovládaného 
jednostrannými hledisky ryze fiskálními a bez zřetele v zásadě audiatur et altera 
pars - požadavek to, který od let literárně jsem hájil. 

': v ro?e ~ 912 , ~ list, opadu učin.il tsem za n~š klub ve finančním výboru 
prohlasem, ze zucastmme se akbvne spoluprace pod podmínkou junctim, 
se služební pragmatikou, úděly financím zemským a reformy řízení uklá
dacího při dani z příjmu. A tak ocitli jsme se s Rašínem ve finančním 
výboru v tak zvané berní majoritě. Postavení naše nebylo dvakrát závidění
hodné. Doma mnoho se sice mluvilo o nezbytné nutnosti pomoci financím 
zemským a úředníkům, ale současně agitováno oposicí proti našemu klubu, 
předhazovalo se "lokajování nepřátelské vládě" pomáháním při berní re
formě, ač bez této nebylo lze dosíci ani sanaci zemí, ani uzákonění pragma
tiky! Rašín k těmto výstřelkům veřejného mínění měl vždy flegmatickou po
známku: "Ať křičí, výsledek bude mluvit a ten dá zadostiučinění nám," jinak 
ale ~íká:al na počátku, že vlezli jsme do jámy lvové, a to ne neprávem, ježto byla 
k ~~m Jako "českým zakrytým oposičníkům" nedůvěra a návrhy naše v prvo
pocatku ze zásady potírány. Ale záhy zjednali jsme si fakticky postavení vůdčí 
a rozhodnou většinu pro své návrhy. Příčinou toho bylo milieu, ve kterém jsme 
se pohybvovali. Při nejobjektivnějším posudku říci mohu, že výbor finanční dis
.ponov~l r~dou ;:>sob výborně ovládajících téma, o němž bylo jednáno po stránce 
Jak pravm, ~ak ~ hospodářské. J??znávám, že přál bych nám, aby v naší sněmovně 
zasedalo tolIk sll odborně kvalIfIkovaných pro řešení otázek finančních tak hlu
boce hospodářských zájmů obyvatelstva se dotýkajících, jako tomu bylo v posla
necké sněmovně rakouské. 

A takové prostředí bylo i přístupné k věcným důvodúm. Dovedlo od
hadovati věcnost a návrhy věcné a rozlišovati návrhy takové od návrhů, 
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jež měly jen vyhovovati voličské de~agogi~. ~?hu říc.i, že šli v jsm; s Raší
nem do porad finančního výborl! ~u~ladne pr:prave~l. y nescet~ych por~
dách vypracovali jsme řadu návr~u, ,lez v~at! ~ uv~hu uZ~Yl~ podvyborem du: 
věrným, jehož členy jsme oba bylI. Zahy Zlskal~.l bY~l pro nase uvahy o~a ~eferentI 
dr. Steinwender a dr. Licht, i předseda výboru fmancního dr. VrbaI?-' Vr~le~o p,?d
porovatele nalezli jsme i v bývalém ministru ,nnancí ~ory!o';S~lm, .tenz "vzdy 
držel přátelsky "nad námi ruku" a žertovně nas zval "fm~ncnlII~l dyoJcaty .. ,Po 
několik měsíců konali jsme denně s oběma referenty, ~e zastu'p~I vlady, zeJmena 
i ministrem financí Zaleskim a později nástupcem Jeho m!mstr~m ~ngel;~~ 
porady. Namnoze byly to úporné boje, jež bylo nu!no prekonavah" zV,las!e 
v otázkách, dotýkajících se nové úpravy práv p~plat~lkovJ,ch, ~de vlad~I z~
stupci byli ke koncesím namnoze velm.i neocho~~ll. ':la~~u zadane zave?en:.obh
gatorního nahlížení do obchodních k~lh vz~?};nlo ten:~r stav ?bchodm a zl~no
stenský a v tomto bodu byly boje ne]uporne]sl. Podanlo s~ n~m spolu Sv obema 
referenty řadou opatření docíliti zmírnění nebezpečí této mstItuce, takze stala 
se konečně pro poplatnictvo přijatelnou. Pokud se týče fi~ancí, zem~~ý<:~, ,b~ly 
rozpory velmi značné, jak v otázce, jaký obno~ ~elkov! m~ zemlm b~b ~nkaz~~, 
jakým obnosem má na zvýšeném vynosu 'part~?lP?,:ab, s,tat, podl,~. Ja~eho k~lce 
mají úděly se státi a jakými podmínkamI maJI byh. vazany. Vyh~ll Jsem sveho 
času (1915) v "Poctě Ottově", podané prof. O!to;rl fa~~ltou pra,:mcko~, ony 
enormní obtíže jež řešení v cestu se stavěly zeJmena pn rozpornych zaJmec~ 
jednotlivých ze~í. Právě v této partii osvědčil se Rašín zejn:éna výbOr?ýml 
svými matematickými propočty. Rašín byl roze~t!ll mat~~a~l~,:~: ~ter~ do
vedl ihned propočísti finanční efekty různých khcu a "pnkryh JImI navrhy 
jiné, které mohly případně poškoditi prospěch země české. 

Jednou z politicky nejtěžších otázek byla otázka podmínek nových údělů. 
Úděly při dani z příjmu vázány byly podmínkou, že jen t~m z:m~m dost~n~ v se 
podílu kde zákonodárství zemské usnese se na osvobozem dane teto od prrrazek 
auton~mních. Vzhledem k nedělnosti sněmu českého nebylo možno podmínku 
tuto splniti a pro Čechy byla by bývala reforma bezvýzna.mnou. Tu právě R,ašín 
to byl, jenž umožnil přikázání podílů zemi české, smluvlv s referenten; navrh 
velmi duchaplný, že "předpis daně k cíli vyměř~ní přirážek ne~á, se stáb, pokud 
zákonodárství zemské nenařídí opak". Ač proh tomuto textovam ozval se z po
čátku značný odpor (ze strany Poláků, že inkluduje do autonomie zemské, ze 
strany Němců z Čech z důvodů politických), přijato přece většinou, jak ve výboru 
finančním, tak i v říšské radě. 

Sedávali jsme tehdy denně s Rašínem a pletli nejrůznější plány, j~~ d~~íci 
pro Čechy poplatníky výhod co největších. ~ ~~dím, ja~o dnes, R~ší~a pn nasIch 
společných "sezeních" s jeho nezbytnou vlrzmkou, Jak spokoJe~e ,odf,uk?val 
a říkal, když došli jsn:e ke·~onečnému~ pr~v?ás vhom:én;u text?,:am sve ~,Je to 
dobrý". A tato spoluprace nas opra~~ove sbhzl!a. V. dob~ t; podvall Jsm~ t~~e spo
lečný návrh na oddělení správy pohbcké a spravy fma~cm, myslenka,. J:JIZ pra~: 
tické uskutečnění bylo jedním z prvních činů Rašína Jako prvého mInIstra naSI 
repubHky. 
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A minula léta. Dne 4. ledna 1916 byl jsem volán jako svědek k brigádnímu 
soudu ve Vídni, bych vypovídal, na návrh obhajoby, v hrdelním procesu Kramář
Rašín, jaké rakouské vlastenectvÍ projevil dr. Rašín při projednávání finančního 
plán.u .. Bylo mi opr~vdu komickým, když před slavným vojenským soudem 
I?ll~slol Js.em r~zváděb k?mplik?v~né zásady finančního plánu a zejména otázky 
udelu y fmanclm zemskym a vIdel nad pochybnost na tvářích pp. přísedících, 
~ kdyz, kl~den~.otázky, jež projeviti chtěly výbornou jich informovanost o tematě, 
Jak malo JSou JIm otázky tyto běžnél Když vyvozoval jsem na př. "státní zájem" 
Rašin~vy i o~tu.?-, že byl pro nižší existenční minimum při dani z příjmu, "chytil" 
mr:.~ vlt:~n~ predseda soudu poznámkou: "To nesouhlasí, tvrdil jste přece, že 
R.~~:n ~n. fmančnÍ reformě byl pro zvýšený výnos v zájmu státu a když byl pro 
~;ZSI m!~lm~m, !O ~yl. I?řece pr~vý ~p~k." Pan předseda nevěděl nic o pojmu 
Clm VySSI eXlstencm mmImum, hm mZSl výnos pro stát. A musil jsem se usmáti. 
když přímo za mnou na lavici obžalovaných sed,ící Rašín zašeptal: "to j~ 
vosel, co?" 

A když šel jsem od sezení, na němž vynesen byl rozsudek smrti nad Rašínem 
:ozsu~ek" přijatý jím s hlavou hry~ě vztýč,enou :a .s úsměškem na tváři, kdo byl b~ 
rekl, ze tyz odsouzenec bude naSlm prvym mmIstrem financí a že ortel smrti 
bude n~ něm vykonán doma za práci pro náš stát ... A zase uběhl čas - přišla 
amnestIe, propuštění Rašína a uvítací večírek v hotelu Continental ve Vídni. Na 
něm řeči, jichž tenor a mez nesly se i u politiků pod patrným vlivem persekuce 
doby ,;á!ečné. A řečv?ra Rašína! Řekli jsme si, když šli jsme domů po večírku, že 
za tu rec zavrou Rasma zase nanovo! To již byla řeč, tušící červánky ;nového 
sa;nost~!~ého stát~. A P?dobně ?-eohro,ženou by!a řeč, jež ~v:oří závěr mých vzpo
:nmek, JIZ proslovIl Rasm na sve druhe promOCI, na ktere Jsem byl k jeho přání 
Jeho promotorem ... 

y o V zpomín~y namnoze veselé, namnoze smutné ze smutných dob, ale takové, 
ze zustanou ml trvale nezapomenutelnými. 
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Jaroslav Havlíček: 

Dr. Rašín v Táboře. 

Bylo 1. srpna 1917. Také v Táboře byla již nálada nadějnější. Nebylo již 
víry že to Rakousko vyhraje - čeští lidé věděli, že národu našemu nadcházejí 
po l~tech utrpení a poroby dnové jasnější. A tu přilétla do města našeho zvěst, ž~ 
jeden z národních našich hrdinů, dr. Alois Rašín z Písku" kde po s~ém I?ropuště~l 
z vídeňského vězení se zotavoval, cestou do Prahy zastaVl se na dve hodmy ve me
stě Žižkově. Železničáři přinesli tuto zprávu první .- a také z četnictva proklouzla 
zmínka o vzácné návštěvě. Redaktor "Tábora", tehdy listu nár. svobodomysl
ného Havlíček chvátal na nádraží, kdež setkal se již se zasilatelem p. V. Setun
ský~, jenž znal dra Rašína z let studentských v Praze. ,vlak ~řij~l a dr. vRa~ín, 
provázen chotí, stanul na půdě tá~)orské,' .. ~ po~nuhm u;:ltah neo~roz~neho 
bojovníka. Dr. Rašín byl hodně prepadly, ale Jasne oko Rasmov:o bOJovne hle
dělo vstříc budoucnosti. Na své soukromé poměry vůbec nemyslIl. To bylo pro 
Rašína vedlejší. Hlavní věd bylo, co bude s věcí národní. Vzpomínky na rakou· 
ský kriminál - ve kterém nebyl držán po prvé - náležely ~i~ulost~. ::N:~dř~ve 
si trochu oddychnu," pravil, pohlížeje s láskou na svou choť, Jez horhve pnsved-
čovala, "a na podzim uvidíme!" 

Vlak ku Praze odjížděl po polednách a tak manželé Rašínovi vydali se na 
procházku Táborem, pozdravováni uctivě občanstvem .. Po přesnídá;rce ~ hotelu 
paní Nové použili vzácní hosté nabídnutý povoz ku zajížďce na KOZI Hradek -
ale zatím čas pokročil tak, že neměl-li dr. Rašín zmeškati vlak k~ pra;:e; ?ylo 
nutno vrátiti se do Tábora před dosažením cíle. Já a pan Setuns~y slyseh 3sm: 
z úst dra Rašína i jeho statečné choti mnohou vzpomínku na mmulost. a take 
mnohý důkaz, že dr. Rašín opustil rakouský kriminál ještě zocelenější než kdy-

koli dříve. 
* 

Ještě .jednu drobnost, jistě podřadnější, ale přece jen charakteristi~kou 
pro tehdejší poměry. V Písku, kde bylo vojsko, byly životní podmínky velmI ?-e: 
příznivé. A tu dr. Rašín všiml si v Táboře i v.ýk~ad~ .v~ze~ářské~ov závodu p~ne 
Plockova. Táborský pan L. Plocek vybral ne]kraSne]SI dve uzene sunky ze sveho 
závodu, aby objednávku dra Rašína uspokojil co nejlépe. Ov~en: ~ylo ještě n~tn~ 
překonati potíže dopravni - neboť škodná číha~a na aprovlsacn~ 1?odloudm?tvl 
velmi ostražitě. Mně podařilo se bez úrazu dodatI drahocennou zasdku na mlsto 
určení _ a Táboru, lépe řečeno p. L. Plockovi, získán kousíček zásluhy, že ?f. 
Rašín po letním odpočinku na podzim byl již zase svěží a neúnavný v plné čm
nosti. Ujal se opět vůdčí role v Maffii, která skončila pak 28. října tak slavn~ 
pro celý náš národ. - Víme dobře, že ty dvě ~áborské šunky jSOyu. něč~m ~elm] 
maličkým vzhledem k věcem, o které se tehdy J;dnalo - al; dopreJte n.a~ t~bOl:
ským, třeba malichernou, ale srdečnou vzpommku na chvIle, kdy pohceJn~ ~h
danému dru Rašínovi, vyčerpanému mnohaměsíční vazbou, byly radostne 00-
pravovány do Písku - - ty dvě šunky ... 
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v v ,Leto~níh~ roku bude toomu deset let, kdy dr. Rašín po prvé po svém propu
stem ~ vezem stanul na pudě táborské. Za čtyři léta poté, ve svobodné již 
r~publ~ce, :re volební ~amp~ni ~řmě~~ mu vstříc z~s!upy nadšenců v přeplněném 
sale Strelmce - ale zaroven sycela JIZ hydra nenavIsti a vzteku. Socialisté tehdy 
- ovšem marně - pokoušeli se schůzi rozbíti ... A za další tři léta v onen do
slov~ černý p'áte~, ~?létla do Tábora zdrcující zpráva, že neustá~ající štvaní 
p~ob dru Rasmovl ,prlI~eslo ovoce: Dr. Rašín sražen byl k zemi ranou z bolševic
keh~ .revolveru, ml::eneho - českou rukou! A poslední zpráva, v onu tragickou 
nedeh, kdy posledm~ dechem nabádaje k jednotnosti národních stran, dr. Rašín 
v podolskem , sanatorIU dotrpěl... budiž také občanům v Táboře výstrahou 
a napomenubm. 

Univ. prof. dr. J. Kapras: 

Rašín - zednář. 

Učas,t ministra dra Rašína na svobodném zednářstvu českém není příliš 
mn:!ho znan;~, m:;o ~~de s:.zd~.ti ,m,nohým, kdož Rašína znali, i zvláštnÍ. A přece 
R~sm, ze~ar ne~vysslho t~l~tflcateho stupně ritu skotského, italského původu, 
~tal ~ kolebk~ ~a~eho ze?narstva skotského. Revolucionář od kosti, při tom však 
~l,ovek neobyceJne realmho myšlení, prost vší fantasie, pochopil hned od po
c.atku nutnost a výhody pevné zednářské organisace české jak po stránce poli
tické, tak i ,?árod!1Í. Viděl, že možno v organisaci zednářské vhodným výběrem 
oso~ o~o~neopoc!lyých a ~~zúhonných, jich sbližováním a vyrovnáváním protiv 
m:~l ,nn~u PUSOblb ,?a p~bt~ku. vnitřní. Zahraniční styky zednářské slibovaly mu 
ur~lte vyhody pro cesky stat, Jak v politice vnitřní tak i zahraniční. Celek pak 
zdal se mu proto dobrým pro národ. 

V' v .Je tedy pochopitelno, že se Rašín od počátku o vznik mladého zednářstva 
zn:,e mtere~oval, ž~ ,vst,oupU v jeho řady a dle možnosti a volného času svého při
spel m~ v. Je~o pocatclch. Jeho nesporný smysl pro tradici způsobil, že dr. Rašín 
pochopIl I vYz~~n: startch forem ze~nářs~ých, jako nezbytné součástky nové 
orgamsace, z,:la~te, ~dyz f,?rmy ty neJsou učelem, nýbrž symbolem a prostřed
kem. ~luboky CIt, uslechtIlost smýšlení, smysl pro všechno krásné všeobecně 
vysoka kultl!~a a, neo~yčejný ci! rodinn~ vedly Rašína k tom~, že ač v' kvasu doby 
a sh0I,lu p'0hbc~eho Zlvota poprevratoveho neměl času promknouti úplně v pod
statu ~deJI z~dn~řských, měl přece tytéž ideály jako svobodné zednářstvo. Na
r.ro,sty a~lefl~ahs:nus usr;ad?il mu orientaci myšlení a dobrý styk s osobami 
Jmych nazoru, v techto ota~~ach. A tak, ač humanitní intence v pravém slova 
~myslu a plana forma bez ucelu byly mu hodně vzdáleny, přece byl Rašín zedná
rem ce~ou svou povahou i poctivou svou snahou, které blaho národa a státu byly 
nade vsechno. 
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Rudolf Keller, vydavatel "Prager Tagblatu": 

Rašínova práce pro drobného člověka. 

Nejčelnější složky karakteru dra Rašína byly jeho odvaha a jeho rozhodnost 
- přednosti to, jež odzbrojiti by musely též odpůrce. Nezbytnost finanční odluky 
nového státu československého od Národní banky rakouské byl by si patrně 
uvědomil také jiný ministr financí, ale že dr. RášÍn ji vykonal rychle, účinně a bez 
velikých ztrát, jest jeho zásluha trvalá. 

S odhodlaností jeho pojila se oddanost k zemi a národu, jaká stává se v na
šich dobách pořáde vzácnější. Vše to je známo a jest oceňováno jeho soukme
novci tím vděčněji, čim jeho nacionální útočnost neusnadňuje příslušníku národa 
mimočeského, posouditi zcela spravedlivě tento originelní zjev. Proto budiž uká
záno na stránku jeho osobnosti, jež dosud nebyla všeobecně známa: na jeho péči 
o malého člověka. 

ČešU odpůrcové dra Rašína vyličovali jej rádi jako zástupce velkokapitálu 
a velkobank a jako nepřítele dělnictva. Je sice pravda, že byl nepřítel socialistů
a svojí povahou mohl býti nepřítel jenom velmi příkrý -. ale nikdy nebyl ne
přítel drobného člověka, jehož starosti sdílel a jehož city sahaly k jeho srdci. To 
se jevilo nejen v jeho soukromé životosprávě, která se nezměnila, v jeho viržince 
a v jeho chování, také jeho opatření jako ministra měla ráz úplně demokratický, 
antiplutokratický. 

Osvědčil tyto svoje disposice v mezích, jež ukládal spekulantství. Česko
slovensko jest jediný stát středoevropský, který nezplodil skoro žádných žraloků 
inflačních. Velmi velikých majetků miliardových, jaké vynořily se náhle a po 
většině také zmizely v Německu, Maďarsku a v Italii" způsobujíce obrovské 
ztráty majetku lidového, u nás téměř nebylo. 

Dbal také přísně, by veliké kartely, které zmocnily se veškeré politické 
moci v sousedních státech, u nás byly posunuty do určitých mezÍ. Za Rašína byla 
Československá republika stát, jenž měl nejlevnější tuzemské ceny železa 
v Evropě - vymoženost to zvláště pozoruhodná v Čechách, kde jsou v oboru 
tom výrobní náklady veliké. Tato levnost byla velmi důležita pro průmysl, vyrá
bějící hotové tovary, a pro státní dráhy. Železářský kartel, jenž byl také v Česko
slovensku, byl by rád v domácí spotřebě uložil nepřímou daň jakousi ve způ
sobě vysokých cen. Dr. Rašín zavolal si však ředitele kartelu a měl s ním roz
mluvu, hodinu trvající, jejíž účinky jeví se ještě nyní, několik let po jeho smrti, 
jakkoli nikdy nevešlo ve známost, co řekl generálnímu řediteli vítkovickému. 

Tato reminiscence je také pozoruhodna z důvodu politických, jelikož vy
soké domácí nadměrné ceny, jaké byly povoleny těžkému průmyslu v zemích 
jiných, přispěly valně ke všeobecné korupci a jelikož jimi velká část veřejného 
mínění dostala se do područí báňských miliardérů. 

Na tomto příkladě se ukazuje, že dr. Rašín nebyl nikterak prostě zástupce 
Živnostenské banky ve vládě, jak někdy tvrdili agitátoři v socialistickém táboře, 
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jichž útoky a štvanice vtiskly jeho vrahu Šoupalovi revolver do rukou. Živno
stenská banka má obrovské zájmy v průmyslu železářském. Je hlavní akcio
nářka Pražské železářské společnosti a Báňské a Hutní společnosti. Železárny 
vítkovické financuje často úvěry, jež páčí se někdy na 200 mil. Kč. Kdyby Rašín 
byl dovolil, aby se zvýšily ceny železa na úroveň v německé říši, byly by stouply 
železářské akcie Živnostenské banky snad o 100 mil. Kč v hodnotě. 

Případ železářského kartelu není však ojedinělý. Československo stalo se 
Rašínem nejlacinější zemí středoevropskou. Jím dospělo k poměrům nejkonsoli
dovanějším. Zvláště drobný člověk má tady životosprávu snesitelnější nežli 
v zemích sousedních. 

Rašín zamýšlel také největším ubožákům mezi majiteli válečných půjček, 
proti kterým zachoval se příkře ve své první osnově o válečných půjčkách, po
skytnouti podporu. Jeho smrti byl tento plán zmařen. 

Při veškeré svojí tvrdosti a hněvivé impulsivitě měl Rašín srdce dobré. Jako 
ministr měl s německými úředníky a s německými občany, žel, styky skrovné. 
Stesky jejich na přehmaty podřízených horlivců nevnikly vždy až k němu. Byl 
by jim snad pomohl, kdyby byl znal žaloby jich zevrubněji, neboť úmyslně ne
spravedliv nebyl. 

Vážnost, které požívá republika dnes za hranicemi, spočívá po většině na 
jeho působnosti. Za svúj úvěr musí býti povděčna jemu samému. 

J. Kučera, odb. rada Nejvyš. účet. kontroL úřadu: 

Dr. Rašín ve svém zátiší. , 
Ukolem této sbírky jest zachytiti co možno ze všech hledisk postavu dra 

Aloise Rašína, zejména ovšem s hlediska jeho monumentální práce, již vykonal 
ve výstavbě našeho státu. 

Po té stránce jistě především jeho spolupracovníci političtí posledních let 
a spolupracovníci jeho jako ministra financí budou nejvíce povolanými, aby při
spěli k uchování markantních rysů této ojedinělé postavy našich dějin. Ale dr. 
Rašín nebyl jen pracovníkem veřejným, politikem, státníkem, organisátorem 
a finančníkem, jenž vzbuzoval úctu a imponoval. On byl také - a já si troufám 
tvrditi, že především - člověkem prostým, jasným, člověkem, jenž chutnal život 
s plným porozuměním pro vše, co· v něm možno najíti radostného a povznáše
jícího. 

Dr. Rašín, ten neúmorně pracující, v práci k sobě i jiným strohý Rašín, hyl 
nejblaženějším, když se mohl uchýliti do svého soukromí, když mohl dát mluvit 
jen dobrotě manžela a otce, upřímnosti výtečného přítele, veselé náladě milého 
společníka. Často jsem slýchal od lidí, kteří měli tu více tu méně co činiti s drem 
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Rašínem, advokátem, poslancem, ministrem, odpůrcen'l, spolupracovníkem, 
představeným, že prý je drsný, nevlídný, ano prý i zlý. Býval jsem přítomen jed
náním, v jichž průběhu povrchní pozorovatel mohl činiti o Rašínovi takový bez
prostřední úsudek. Mohl tak dokonce souditi každý tenkráte, kdyžtě si sám ne
uvědomoval jednání své vlastní či jiných, vůči nimž Rašín jednal "bez ruka vi·· 
ček". Dovedl jsem si věc vysvětliti. Ve všem svém myšlení i jednání neosobní 
a věcný, logický a důsledný, nezáludný a přímý, poctivý a důkladný, přesný 
a stručný - jakž mohl přijímati názory, požadavky a výklady, které byly tak 
často pravou negací toho všeho? A jak na ně mohl reagovati při svém tempera
mentu krásném temperamentu pronikavě prohlédavého myslitele, robustního 
praco~níka, muže statečného a vědomého si zodpovědnosti? Odtud ten dojem 
drsného povrchu, pod nímž hledáno bylo mylně stejné jádro. 

A nebylo! Vzpomínám - vím, že stejně jako jiní mnozí - těch častých 
chvil ztrávených s ním v hovorech o běžných záležitostech, o všedních zjevech 
přírody i života, o problémech i známých pravdách, vzpomínám jeho výstižných 
vykladů o věcech konkrétních stejně jako krásně formulovaných úvah v oboru 
abstrak tním. 

Ze všeho sálalo teplo duše, která se zrovna s rozkoší koupala v kráse pravdy 
a v pravdě krásy, duše, která byla blažena sdílným stykem, která hledala radost 
ze života v každém jeho projevu a která tu radost vštěpovala i přála druhému. 

A jak jednoduché i skromné byly požadavky toho člověka velikého rysu 
a mohutného činu! 

Když "do gruntu" vyřídil práci, hovor, jednáni, rád osvěžoval .- byl-li 
k tomu čas, jímž Rašín nikdy neplýtval! - sebe i jiné hovorem či nějakým 
úkonem rekreačním. 

Miloval vášnivě přírodu, ale nikdy v ní a v její zjevech nehledal potěšení ne
činného. Bloumání bez cíle, povalování se v trávě a mechu, zevlování do modra 
nebes či do korun stromů - to neznaL I když odpočíval od práce byl zaměstnán, 
když ne jinak, alespoň pozorováním a výkladem o tom, co pozoroval. .Malý kví
tek lístek rostlinky dal mu podnět k radostně horlivým výkladům stejně odbor
ný~ ve věcném o~l~dnutí předmětu jako poetickým v osobním pojetí a chápání. 
Dovedl poutavě pro společníka a s požitkem pro sebe vykládati o umění hledání 
hub, o chytání ryb nebo o jich pěstování v akvariu. O jeho zájem a lásku s pří
rodou dělilo se umění, umění ve svém projevu lidovém i vysoce umělém. Písem
nictví, hudba i výtvarné umění byly jeho potěšením - na jejich nivách hledal 
osvěžení a povznesení jako v lesích a na horách. A vyznal se stejně tam jako zde. 

Bylo zajímavo pozorovati, jak Rašín, pilný a pracovitý až k neúprosnosti, 
rád si odskočil ve své kanceláři k stojanu s květinami, jež rád a pečlivě i umně 
pěstoval, neb k akvariu, jehož obyvatele horlivě ošetřoval. A při tom neustával 
ve svých horlivých, podle okolností i rozhorlených výkladech a diktátech. Stejně 
bylo zajímavo sledovati proud jeho myšlenek na procházce v přírodě, kde - ne
mohl-li se zaměstnávati jinak - pokračoval ve své práci úvahami, jež byly často 
prvními podněty k pozdější tvořivé činnosti nebo byly shrnutím je.jí výsledků. 
Pro celý život zůstanou mně nezapomenutelnými dvě takové procházky v lesích. 
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Jedna v Písku, v srpnu r. 1918, kde jsme chodili hodiny plni dojmů ze zpráv 
o hroutící se frontě německé ve Francii; Rašín tehdy zrovna slavnostně, v nadšení 
rozkládalo plánech tvoření nového státu - mnoho z nich pak vytvořil. Druhá 
byla v kamenických lesích - krátce před tím než na podzim r. 1922 po druhé 
vstoupil do kabinetu; tenkrát jsem viděl, že Rašín poslouchá jen hlasu povinnosti, 
již si sám ukládal a jež ho volala k nové práci, k práci poslední __ _ 

Stačilo by samo o sobě na celou knihu zachytiti dra Rašína v těch okamži
cích jeho života, kdy od práce odpočíval - a při odpočinku pracoval. Snad se 
najde povolaný i vyvolený, kdo napíše ji výstižně v obsahu i dokonale ve formě 
- tak aby byla kniha důstojnou svého hrdiny. Byl by to obraz a snad možno říci 
i román člověka, jenž vděčně a blažen užíval prostých radostí života, jenž jich 
štědře a rád popřával jiným a jemuž byly přervány, protože osud ho hnal 
k věcem velikým. 
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Dr. Al. Rašín s rodinou na houbách \' píseckých lesích. 1912. 



Ludvík Lát: 

Tryzna za t ministra Dra Rašína. 

K dyž smutek vryl nám spáry do duši, 
a hořký :žal a bol nám srdce sevřel, 
když smutkem chvise všecko ovzduší, 
a černé vlajky lkají, rek že zemřel. 

Když vlajky šumi teskně nade mnou, 
já chladim čelo žhavé v nočnim tichu 
a poslouchám jich mluvu taiemnou 
o těžkém zločinu :a velkém hříchu . .. 

Ten hřích je veliký . .. Je málo !lásky v nás, 
a prchavé le naše milováni . .. 
Jak rychle,plamen vzplál, tak rychle zhas', 
a ret, jenž chválu pěl, ten mrzce hani ... 

Já v noci naslouchám, jak praporů sbol' lká, 
lak tichem půlnočnimseIlářek jeho nese, 
jak nebi žalule a lidem vy týká-
a všecko nitro mé se bolem chvi a třese. 

I já jsem vinnikem, i na mně vina lpi, 
i lá lsem pl'oti lásce páchal,hříchy, -
0, blažen ten, kd,o zavčas pochopi, 
že světem kl'áči Ježíš, Vitěz tichý. 

0, zdroji života, lenždal Jsi život nám, 
Ty hřfchy naše shlaď a očisf viny, 
ať duch se nese k čistým výšinám, 
ať žilem život lepši, život liný! 

0, zdl'ofi života, del lásky vic nám všem, 
af láska, láska jen le všech nás hybnou silou) 
a v lásky výsluní nám kvete česká zem, 
ať ldeme v lásce vpřed pod vlalkou rudobilou. 

Ať ldeme svorně vpřed, ať srdce každé plá 
len lásky plápolem a za věc svatou bile, 
a v lásky plamenech ať zhyne sila zlá 
a v lásce bratrské ať národ věčně žile! 
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JUe. Věra Macháčková: 

Dr. Rašín a my děti. 

Kdo neznal pana ministra dra Rašína s hlediska nás dětí, má velmi neúplný 
obrázek o něm. Prožily jsme v jeho blízkosti několik prázdnin v Písku a každo
ročně jsme se naň znovu a znovu těšily. Věnoval nám zcela svoji pozornost, jak 
dětská náročnost toho vyžaduje, a usmíval se, spokojeně při tom pokuřuje, našim 
dětským hrám, a ani když celé okolí ozývalo se naším huronským přímo řevem 
při" výpadné", nebyl mrzut. 

Šli jsme všichni k Němci na maliny, cestou vyprávěl slovy, naší chápavosti 
přístupnými, o všem, co jsme kolem viděli, neušlo jeho pozornosti nic - miloval 
přírodú tak, že ona sama se zdála mluviti k němu a všechny její taje byly mu 
známy. Připadal nám jako "Vševěd". 

Největší naší radostí bylo hledání hub. Vzpomínám na drahého dra Rašína, 
jak se těšil z každého pěkného hříbečka a jak sám s hrdostí ukazoval svého "pří
rodopisného" hřiba. 

My děti vzhlížely jsme k němu s velkou důvěrou a cítily jsme jeho lásku 
k nám. I zcela malé děti, jako můj tehdy malý bratříček, lnuly k němu, celá jeho 
bytost jako by hlásala "nechte maličkých přijíti ke mně" . Vzpomínám ina srdečný 
jeho smích, když kouřil jednoho deštivého dne na verandě, kam přišel ho navští
viti náš Vladík a postavil se před něho IV celé své tříleté důstojnosti; pan doktor 
úmyslné si ho nevšímal a čekal, co bude dále. Vladík chodil kolem a když mu 
došla trpělivost, zatahal ho za kabát se slovy: "dotole, dotole, kóžit" a jeho milý 
dotol se k němu sklonil, aby vyhověl jeho přání. 

Velmi často nás fotografoval v zahradě na Skalce, na cestě k vile, jak za 
naší asistence jeho syn Láďa spravuje kolečko, které se nám polámalo, když jsme 
byli pro dříví v pile, v těch chvílích byl celý náš. 

Pak byl zatčen. Nechápali jsme tenkrát plně, co to vše znamená, nepřijížděl 
více, avšak i z vězení posílal nám pozdravy, ba i někdy lístek byl důkazem, že 
nezapomněl na nás drobné děti. 

Konečně roku 1917 se pan doktor Rašín .vrátil a prožíval prázdniny v kruhu 
své rodiny v Písku. V nesmírné své radosti ze šťastného návratu nezapomněl 
a hleděl doktor Rašín a jeho šlechetná choť zmírniti hoře dětí Macháčkových. 
Právě ztratili jsme tatíčka, pomohl nám slovem i skutkem. Nikdy nezapomenu 
prvního setkání s ním v té době, kdy octli jsme se v jeho náručí a dostalo každé 
z nás pusu, ale takovou pusu, která nás hladila, která nám říkala mnoho a mnoho 
o dobrém člověku. 

Ještě dvakráte byli jsme o prázdninách jemu na blízku a lituji velmi, že 
moje zesnulá sestra Milada, která mu z nás byla nejmilejší, nemůže přispěti vzpo
mínkou, ona jich měla mnoho a možno říci ty nejkrásnější. 
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Doktor Rašín i jako první ministr financí republiky Československé zůstal 
nám dětem přítelem, i v ruchu tehdy nesmírné práce našel vždy několik chvil, 
které nám věnoval. Rád měl děti kurážné a ne rozkňourané. Náš Vladík měl 
tehdy sklon více k poslednímu. Pan ministr, aby ho z toho vyléčil, vyhledal mezi 
garderobou své dcerky Lidunky sukničku, vzal jehlu, zkrátil ji, zavolal Vláďu, 
zkusil mu ji a pravil: "Podívej se Vláďo, kdykoliv začneš brečet, dostaneš tuto 
sukni, pamatuj, muž nikdy nepláčel" Příště stačilo pouze zavolat: "Ando, sukni," 
a bylo ticho. Jednou se ptal Vládi, čím chce. býti. "Ministrem, chci míti auto" 
a tu mu řekl pan ministr: "Chceš býti ministrem? Každý však musí dříve umět 
vylézt na strom, pamatuj si: to je první krok." Za chvíli s úsměvem pan ministr 
hleděl skulinami ve verandě, jak malé ručky objímaly kmen stromu a marně se 
snažily první překážku zmoci. 

Často seděly jsme kol něho na terase a tiše poslouchaly vyprávění o jeho 
mládí, studentském životě a episody z vězení - dovedl tak poutavě vyprávě~. 
Komu bylo dopřáno býti mu poblíž, ten teprve poznal milé kouzlo jeho osobnostI. 

Život šel dál, mnoho nám vzal, však sílu vzpomínek svo,ji drsnou rukou 
nesetřel a často toužím zpět po šťastných dobách, kdy nejmladší z nás mohl ještě 
volati: "Dotole, dotole ... " 

Když v podolském sanatoriu jsem s díkem za vše dobré na rtu stála u jeho 
lože a hleděla v mrtvou tvář našeho drahého hrdiny-mučedníka, viděla jsem 
v něm vedle největšího finančního ministra světa. nejlepšího přítele dětí a zlatého 
člověka. 

Dr. J. S. Machar: 

Úryvek Z dopisu redakci Památníku. 

Své vzpomínky na dra Rašína mám rozesety v knížce "Pět roků v kasár
nách," která vychází ve feuilletonu jednoho týdeníku. Je z nich vidno, že jsem 
ho měl rád a že jsem si ho vysoce vážil. Vyplnil jsem tedy již Vaše přání, ovšem 
jinde a jinak, a Vy mě laskavě omluvte, že odpovídám k Vašemu pozvání tímto 
prostým konstatováním. 
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Jan Máša, náměstek starosty města Brna: 

Dr. Rašín v Brně. 

Dr. Rašín měl několik schůzÍ veřejných v Čechách, poslední tuším byly 
v Písku a v Pardubicích, na nichž podle svého způsobu trochu stroze vystoupil 
proti snahám zemědělců. 

Pozvali jsme Rašína do Brna na veřejnou schůzi lidu. Přijel večerním 
rychlíkem pražským a čekali jsme ho s drem Bulínem a ještě několika pány na 
dráze. Šli jsme na večeři do vinárny Karasovy v Masarykově třídě. 

Začali jsme mluviti o schůzi. 

"Milý Aloisi," pravil jsem Rašínovi, "tak, jak jsi mluvil v Písku a v Pardu
bicích, u nás na Moravě nesmÍŠ mluviti." 

"Proč," ptá se Rašín. 

"Protože jsi, odpusť, mluvil o věcech, o nichž jsi vadně nebo nedostatečně 
informován. " 

"Jak to," vyhrkl na mne Rašín. 

"Tedy poslechni," řekl jsem mu a vyložil jsem mu docela věcně podstatu 
těch otázek, o nichž Rašín mluvil a o nichž pojednával tak, že některými výroky 
zrovna zemědělcům křivdil. 

Znaje Rašína dobře ze studentských styků, mohl jsem si troufati ovšem 
úplně logicky a věcně mu výklad činiti. 

Poslouchal, dělal námitky, dotazoval se. Hovor náš trval jistě dvě hodiny 
a končil slovy Rašínovými: "Vidíš, Mášo, takhle mi o těch věcech nikdo nikdy 
nevykládal, měl jsem pouze jednostranné informace. Tys mi ukázal cestu, jak na 
ně nahlížeti a tys mne o mnohém úplně přesvědčil." 

Rozešli jsme se o 1. hodině ranní. 

Rašín druhého dne mluvil skvěle ve dvoraně Besedního domu a v řeči 
jeho nebylo již oněch názorů, jež v Písku a v Pardubicích pronášel. Našel jiný 
ton - a po skončené schůzi mi povídal: "No, byl ,jsi, Mášo, spokojen? ... " 

Proč tuto vzpomínku píši? Abych ukázal, že falešný byl rozšířen a rozhla
šován názor o Rašínovi, že byl nepřístupný, strohý. 

Rašín byl nepřístupný - ale frázím, věcné důvody rád vždy vyslechl, uva
žoval o všem velmi vážně a hledal vždy a za každých okolností pravdu. 

Nemýlím-li se, dr. Rašín se vícekráte na schůzi do Brna již nedostal. 
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Dr. Al. Rašín nH řečnické trihulle. 
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Nejmenovaný: 

Tři momentky o povaze Dra Rašína. 

Z jara roku 1918 přijel do Prahy posel se vzkazy od odbočky Národní 
rady v Rusku a od profesora Masaryka samotného. Byl to legionář Pšenička. 
Vzkazy zněly jednak všeobecně, pro širší kruh pracovníků národních, jednak na 
určité osoby, na příklad na dra Šámala, redaktora Duška a podobné; tak měl také 
Pšenička navštívit dra Rašína. Vzkazy byly jednak informativní: o naší situaci 
v Rusku, ve Francii a vůbec u spojencu, o našich akcích, politických plánech; 
o zahraniční a vojenské situaci vůbec. Jednak byly to zcela určité, ze situace vy
plývající pokyny pro činnost doma. Pšenička se měl pokud možno najisto zase 
vrátit a přinést nazpět podrobné vylíčení situace a mínění předních politických 
činitelů, na které byl odkázán. Zpáteční vzkazy měly být zase použity k posílení 
naší akce v Rusku a vůbec za hranicemi. 

Najisto si přál mluvit Pšenička s drem Rašínem, protože na toho zvlášť a vý
slovně ho profesor Masaryk upozornil: "Bývali isme sice politickými odpůrci, ale 
to nyní stranou; Rašín je z českých lidí nejzarytější, nejtvrdší odpůrce Rakouska, 
nejpevnější. Beran." Tak zní reprodukovaná slova Pšeničkova. 

* 
Na výslovnou žádost dra Rašína pracoval jsem v redakci "Národních Listů"; 

dával jsem do redakce zprávy z neutrálních listů a dr. Rašín si zvláště této vy
sloveně dohodové, protirakouské propagandy velmi vážil a často si dávalo zprá
vách z neutrálních listů podrobně referovat. Když nebýval v Praze dr. Šámal, re
feroval jsem dru Rašínovi také o tom, ,co jsem ,se dovídal od Bienerta, a sděloval 
jsem mu, jaké zprávy naopak Bienertovi dávám pro policii. Jeho vynalézavost, 
jak maskovat politické akce strany, nebo české politiky vůbec, byla obdivu
hodná a prozrazovala nesmiřitelného, bezohledného a nebezpečného odpůrce. 

Po jubilejních oslavách Národního divadla, v červnu 1918, seznal jsem 
z rozmluvy s Bienertem, že se chystají další zákroky proti "Národním Listům" 
a zvláště opět proti dru Rašínovi. Hrozily prohlídky, výslechy, střežení a další 
nepříjemnosti. Bylo třeba ihned na to upozorniti. Protože nebyl v Praze dr. Šámal 
a věc spěchala, zavolal jsem telefonem dra Rašína a dali jsme si schůzku; ve Ště
pánské ulici na nároží Žitné. "V redakci je pořádek, smutná zkušenost nás na
učila pořádku. Já taky nemám nic. Ať mne zavrou. Co z toho budou mít? Ale: 
pamatovat, že to, co ubude uvězněnými na práci, vy venku musíte nahradit. Ne
hledejte oddechu, pracovat! Nesmí se jim dát pokoj! Práce nesmí trpět, jim se 
musí dát znát, že nás nějakými těmi jejich persekucemi nezastraší a dílo nezadrží. 
Na osobách nezáleží. Tak dál, za tři." 

* 
Třetí reminiscence na dra Rašína je z 28. října 1918, z kanceláře Národního 

výboru v Obecním domě. Přiběhl jsem mezi 10. a 11. hodinou oznámit, že je 

129 



~r~~a vzhůr,u, v ulicích., Dr. ~ašín mne vzal za ruku, trochu zčervenal T v obli
ceJ~. "Dr. Š;tm~l tu n~m? ':Y }ste :pr.acoval s Bienertem. Znáte ho? S ~lehliv'''! 
y;j~.kO ne~ame:.tedy je jedma polICIe. Hned zavolejte Bienerla! A aut!mobil Y,; 
st~ I n~ m~t?~rzltelství.) V okamžiku největšího rozechvění jako by se nebylo ~ic . 

v,o, ;. asm zacho:al tvrdé pojetí reálnosti, smysl pro skutečnost a fakta 
~~~~~ny a Soukup mělI na zřeteli ulici, massy; dru Rašínovi šlo hned o uchváceni 

Jan B. Němeček: 
Po čtyřiceti letech. 

(Vzpomínky spolužáka.) 

"Bez práce byl by život k nesnesení." B Z paměti dra Ant. Rašina. 

i~te~, .o~:~.;~~':,:~~a~ft~~~~~~~o ~~e~~~ ~ ~~n;:;:~:~~s~~~a:::;:;yfé~ 
R r~, Cl. v;e~ ~e vSlChl1l. MeZI tak mnohými chyběla nám milá a přímá tvá!' 
n:sS~::' vOY". ~~ p~~led mezi námi v r. 1921; přerušil tenkráte svůj letní pobyt 

? ve a pnJe p~lmo d~ Hradce Králové, aby s námi vespolek vz omínal ml:,?y{b, ~e~staros~ )'ch dlVll, které jsme v tehdejŠÍ pevnosti prožívali t epřijel 
am Ja o v~ll~lstr, am Jako politický straník, ale jen jako náš starý ~LojzikJ 
v, ProzIl Jsem s, Rašínem dlouhou dobu na vyšším gymnasiu nejen jako solu 
~~ftJr~~~~~k; 'lB' - hrad:~ké gymnasium bylo rozděleno aŽ do oktávy : ná~ 

h y~o 70 - ale I ~~ko spolubydlící a proto mám na něho já zvláště 
u:n:;, o ~zpo~mek. ,PamatuJI s:' že Rašín než přišel na hradecké gymnasium 
s u ova na nemeckem gymnasIU v Broumově a v Novém B d V v MV .. ~ 
své zkušenos~i a dáv~l nám" k lepšímu někdy Pia Čtvrtečku.y :~::již ~o~:: ~~~ 
n:ecky a ~lmkal v~ vseoch. pred~ětech, studuje vždy s vyznamenáním. Přesto b I 
vzdy nepr:t~l;m N e.mcu, Jako Jsme bývali v těch mladých letech ostatně všiCh~i 
Pf °hddle nyn~J.slho pOJmu "šovéni". Rašín nestudoval však jen pro školu ale líž 
e y pro ZlVOl. ' J 

~~n:~:~~J~' JJ~~~!~!::t!iE~J:~f!~j~~l~!~št~fé ~~!~~~h;~;u~;t~~~~: 
~~~~~tj~ ~~~;~t~I~~i Sis~!~~~~ n~;~~~:~~u:~!~~~~~iF~r~:~~~~~~l 
p:kl~pevekl' ~te;y n;tU Je~o bratří učitelé zaslali na přilepšenou. Měl zvláštní skl: 
m nap neny kmhaml Nebyl z b h t' ď bl'" " měsíční plat 11 zl. Když'jsme byli vOo:t:v~o ~;XAr ~ take ~en na ,,~ůl str~,:y" z~ 
reálce, v přízemí. Obývali jsme jeden ok~' _ J~ ]~n;te v vo~~ns~eho .U~:CI protI 
deni _ a dívky z vyv"" d~ v,,, 'rl Pv J Y Jsme ctyn, vŠlchm JIŽ odve-

" SSI IVCl, cerusky pp. profesorů Černého, Ctibora a Vo-
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cáska, které chodívaly mimo, dívaly se k nám do oken a říkávaly našemu kvar
týru "u tří (resp. třech) mládenců". 

V té době jsme mívali každý již nějakou tu študentskou lásku, jenom Rašín 
nikoliv. Nechodíval nikdy ani na obvyklé večerní korso na Velké náměstí, ani 
zbožňované pod okno. To bylo nemoudré plýtvání času. Nevyhýbal se však žertu 
a jeho vtip měl vždy svůj zvláštní ráz. Svou přímou, neústupnou povahou na
razil také často na některého profesora. Vždycky však prosadil svou, protože znal 
svou věc a ve škole nedalo se mu ničeho vytknouti. Měl veliký vliv na své okolí 
a své myšlenky, jak jsem se sám na sobě přesvědčil, dovedl jiným vsugerovati. 

Již dlouho před maturitou měli jsme oba nejlepší úmysl studovati medicinu. 
Rašín churavěl na plíce a prázdniny v r. 1884 trávil v Krkonoších u své sestry, 
která byla provdána ve Vítkovicích za lesního. Mám z té doby korespondeční 
lístek, v kterém mně Rašín psal toto: 

"s radosti a úsměvem a smíchem a řehotem jsem četl, pane, Tvůj ctěný 
lwrespondečni lístek a odpovidám touže cestou. Ale, hochu, je to přeci sakra 
hromský: maso ve Vítkovicích nedostaneš a čistě německej listek to jo! Tak jsem 
se upřimně dopálil, až mně fajfka zhasla. Ani jsem Ti nepsal, že je to tu hezký 
a že tu zůstanu do 1. nebo 2. srpna. Škoda jen, že tu jsem tak sám a sám. Kdybych 
tady tak ,někoho měl, cestoval bych na Sněžku (6 hodin) a v Pojizeří. Nemám. 
mapu. Máš-li Kl'konoše, mohl bys mi je pod křižovou obálkou poslat anebo 
v Hořicich koupit. Ale musela by to být generální. - Je tady zdrávo jako na Ja
nové Hoře .. Tvůj patron mě tady pořád obletuje. Chodím do lesů a lezu do těch 
hodně vysokých kopců, aby se mně sílila prsa. To se dýchá skoro jako v Koni
grácu, jenom že trochu jinak! Ale, hochu, jsou tady sakl'aněmci; já jim nemohu 
a nemohu porozumět. Chodím po horách a zpivám česky. Baby a dědkové mě 
mohou uřknout" protože to jakživi neviděli, aby někdo na horách zpíval. Tuhle 
lsem hučel pořád do lesa "Kdo si Němce zamiluje, ať ho hrom zabije"*) a ledna 
babička mně povídala: "Tos is obr schínes Lídla, sie kenna schin singa." - Ani 
jsem Ti nepsal, že jsem přijel za hromů a blesků. Než jsem dojel do Jilemnice 
devětkrát uhodilo, třikrát na padesát kroků. Dnes ráno když jsem vstal, šel jsem 
ven a mraky Ti mě zahalily. To jsem se lele, že mě chtějí andělíčkové odnést jako 
sv. Eliáše nebo panenku Marii do nebe a že mne již neuvidiš. Proto Ti dnes píšu. 
Možná, že andělíčkové to dnes teprve "prub,ovali", jak jsem těžký a kolik by jich 
muselo na mě při.iit.Chci, abys měl potom po mně aspoň památku. Neodnese-li 
mě někdo do nebe, při.iedu do Hradce. Chtěl bych tam nejraději hned odtud jeti, 
dostal-li bych za polovičku jízdu. Očekávám s očekáváním a touhou novou kore
spondentku. Chodim na čekání na srnce obecného, ale nic ještě. Tedy s Bohem! 
Tvá Lola, doktorka mediciny (in spe)." 

Diví-li se kdo, že toto dlouhé říkání napsal Rašín na jednoduchý korespon
denční lístek, pak věz, že pisatel šetřil. Psal černým a červeným inkoustem 
křížem krážem. Naše sny o vznešeném lékařském povolání se ovšem nesplnily. 
----------------_._--------- .-_.---_.~ _._ .. 

*) Známá tehdy píseň: Horem Labe, horem Labe, duha vodu pije, kdo si atd. 
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Po maturitě r. 1886 - kterou jsme oba odbyli s vyznamenáním _ jsme se roze
šli. Rašín studoval práva v Praze a já jsem se "vyšším" řízením ocitl ve Vídni, 
nakonec u pošty, obvyklého útočiště "nemohoucích" studentů. Zůstali jsme 
i nadále intimními přáteli a byli jsme ve stálé korespondenci. 

Rašín studoval, politisoval a trpěl. Na důkaz toho cituji jeho dopis z 21. 
ledna 1890; 

"Milý Jene! 

Dopisy Tvoje (psani a 2 korespondenčni Ifstky) jsem obdržel. Příčina mého 
dlouhého mlčeni leží v tom, že v Praze jsem psáti nemohl, jsa neobyčejně za
městnán po známém výroku prince Švarzenberka, jednak pořádánim různých 
schůzi a pak hlavně sháněnim provoláni "Lide český", uveřejněného v "N. L.". 
ByZať to naše myšlenka sMrky ty organisovati; my svolávali schůzi za účelem 
organisace a museli jsme tedy pražské předáky obcházeti a objižděti. Měl jsem 
feden den až 7 spolkových schůzi. Ráno v 8 hodin jsem odešel z domů a přišel 
jsem až ve 2 hodiny v noci po kočičině učiněné urozenému princi. 'Nato odejel 
jsem domů*) a zapomněl jsem vziti Tvůj dopis, v němž adresa na Tebe. Věděl 
jsem, že je to v Albertgasse, ale vice ne. Doma jsem trochu rozk.ývával ty malo
měšťáky, ale byl jsem celkem z Prahy velmi unaven a stálé mluveni v Nechani
cich mi také mnoho nesloužilo. - Pifce!! Jen trochu lepši pifce! - Na hora jel 
jsem ne k vůli sobě, ale k vůli švakrovi, který má čtyřnedělni dovolenou a tedy, 
aby sestra nebyla na horách tak opuštěna, jsem zde já. Vedu dosti poustevnický 
život. Potřeboval bych studovat, ale nemohu se do toho nijak dostati, mám 
jednak vyraženi s dětmi, jednak se křižuji samé myšlenky vylučujíci paragrafy. 

Jak Ty se máš? Píšeš o koncertu a slovanských večil'cich. Dle všeho je větši 
slovanský život ve Vidni než ve "slovanské" Praze. Poměl'y studentské v Pl'aze 
jsou neutěšené. Řišský soud odzvonil A. Č. T. Spolku prepus a sl. městská rada 
pražská nás pronásleduje, jak se můžeš dočisti, chce obohatiti se našim jměním, 
našimi mozoly, naši trpce, těžce za 40 let nastřádanou knihovnou. Ta noblesa! Ty 
charaktery! Člověk věru se stydi, že veřejnost tak klidně může hleděti na ta bez
příkladná bezprávi na nás páchaná, Ale což student! Když ho potřebuji: tu je to 
"bujaré vlastenecké studentstvo, jsou to komilitoni", ale když student řekne: 
Podporovat nás v krásných snahách je také národni povinnost, tu ledni řeknou, 
ale vždyť máme jiné důležitějši věci na práci, .fini řeknou ano, ale nic neudělaji. 
Poměry jsou neutěšené, hrozné. Člověku se chce do práce, jen když má na "tu 
bandu zlost, jinak by musil klesnout na mysli. Fanatismus staročeský je přímo 
bezcharakterni! Měli jste ve Vidni vyrovnávaci konference, co pak tam asi uva
řili? Já čtu zde jen "Národni Politiku", vždy mi leště přijde asi o čtyři dny pozdě,li 
n,ež má při,liti. Jinak nového neni nic. Piš mi brzy na hora. Děkuji Ti i naši za 
novoročni blahopřáni. Pozdraveni od našich domácích. 

Tvůj poustevnik krkonošský Aloiz. 
Vitkovice u Jilemnice, 21. ledna 1890." 

*) Do NechaJuic. 
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Následujícího roku 1891 dne 6. října byl JUC. Alojz Rašín, kandidát advo
kacie, rodilý z N echanic v Čechách, povýšen na doktora práva hned po promoci 
nastoupil presenční službu jako jednoroční dobrovolník u sanity ve Vídni. Sešli 
jsme se tedy zase a Rašín sloužil na státní útraty a bydlil v kasárnách na Alser
grundě. Zde měl také pro napsání epištoly "České státní právo" domovní pro
hlídku. Co měl u sebe závadného, bylo již dříve uloženo v mém bytě. Rašín stál 
na tom, aby byl vyslýchán česky. Přesto byl u svých jinak inteligentních před
stavených pro přesné plnění svých povinností a pro své přímé vystupování ob
líben. Když za příčinou dosažení důstojnické hodnosti předložil obligátní revers, 
který jeden z jeho bratří vyhotovil v českém jazyku, litoval tohoto "nedopatření" 
velitel oddělení, že ho nemůže předložit ministerstvu. Rašín však stál na svém 
a tak se nakonec spokojili s reversem českým. Rašín složil v tehdejším Preš
purku důstojnickou zkoušku a před vánočními svátky byl jmenován důstoj
níkem. Že tuto šarži, jakož i doktorát ztratil, když byl v procesu "Omladiny" od
souzen, je známo. 

Odpykávaje svůj trest v samovazbě na Borech, studoval angličinu a žádal 
mě o zaslání gramatiky a slovníku. Jeho dopisy z trestnice, vidované obrstem 
Schnablem, choval jsem u sebe jako vzácnou památku. Teprve v roce 1917, když 
jsem se stal politicky podezřelým a v mém bytě byla provedena domovní pro
hlídka - generální štáb a státní policie pátraly po koresponuenci mého syna, 
který vstoupil v Rusku do Družiny - jsem vzácné ony dopisy Rašínovy zničil. 

Ke konci nemohu ještě nevzpomenouti dne 28. října 1918, kdy jsem potkal 
Rašína na Příkopě, ubírajícího se z vojenského velitelství na Malé straně. Radost 
mu zářila z očí, stiskl mně ve chvatu ruku s podotknutím, že vše stoji dobře. 

S ministrem Rašínem jsem se již nestýkal. Věděl jsem, jak je mu čas drahý. 
Rašín ostatně, jako ministr, což zvláště podškrtuji, neznal ani přátel, ba ani nej
bližších příbuzných. Tím méně dal něco na legitimaci politické strany. Byl jediný, 
který pracoval jen pro blaho svého národa a republiky. Za tím účelem šel přímo 
a neohroženě vpřed. Proto ta zloba a zášť stran a lidí, kteří cítili a smýšleli jinak, 
a nakonec usmrcující kulka! To však nepatří již ke vzpomínkám a proto končím. 
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;\Iiloš Pelda, J'cditel Živnostenské banky: 

Různá moje setkání s DrelTI Rašínen1. 

PoprVé měl jsem se osobně s ' 'l'] R VF 

Do Jičína, kde jsem dlel co mlad/:~~~~t~~ are~t las:nem v červnu roku 1893. 
z Prahy a město, věrno své student k' t d; .zav:.a a ~hdy studentská "Slavie" 
vítání, jež nebylo prosto politické t s de ra lCl, pnpravllo hostúm okázalé pří-en _ence. 

Nejmocnějším dojmem působ'l v t' , 
ských studentú v módních tehdá ~ a ~oc~ na vyprava pražských vysokoškol-
mladé hlavy studentské žijící v pOk~r~ne~ a, s v~~;tyt~ym praporem, na nás, 
rušných dnů slavnostní~h krásn' h' em zave.n .raJského města, Vrcholem 
líbezném Jičínsku byl výiet do ~c ~ PO~o?~, Jak Jen bývají červnové dny na 
kého okolí. Z nás,' domácích stud r~~ ovs h~ ~kal, za ~časti púI Jičína a širo
povaH nejbližší místa kolem im;::O u: nesc ,a:e v s~or? n~kdo, a brzo jsme oku
řečníky "Slavie", Hlavním řečníkel~Iso~ane recn:?ke tfl~uny, .. připravené pro 
s umělecky vtisknutým baretem nad ?5 ~ ponr:t;~~ S~avlsta, JIskrných zraků, 
větami naráz nás upoutal A s ná . vyra~nou. van. Zjevem i prvými úvodními 
kolkolem na skalách po iese a s~l~t m~~h~~" I os~~tní posluchačstvo, rozložené 
výmluvnosti řečníkově. ' UpnU]IClm za]mem naslouchavši strhující 

Byl to starosta "Slavie", dr. Rašín. 

Zapaloval blesky svých jiskrnvch oč' . d' ' 
odvážností své řeči. Byla radikálri" ~',J~ ln2'111 z:Tu~el;l hlasu a více ještě -
takže přítomný úředník hejtmanst~í !:~~ y~ ,~ne ~adlka~m ,?-a tehdejší poměry, 
To bylo signálem ke stále četnějším J;c:ns e t~ ZfhY zacal rečníka napomínati. 
odměňoval ještě výbojnější tóninou ss~;a~go ;:d~it?Sluch~čst~a, j,e~ ~r. Rašín 
daleko, neboť věrně doprovázeli sla . t' k' . o Jsme, ze cetmcI JSou ne
protesty pršely, dusná atmosféra st;1S IIC y pr~vod -: města do Skal. Rozhorlené 
ehránil situaci. va a se ne ezpecnou. V tom něčí nápad za-

Z kruhu Slavistú zazněla ' 1 
písničky: prvm s oka oblíbené tehdy po vlasteeh českých 

A dále refrain: 

Po ř'~ce Vltavě plave krokodýl 
a to Je ten samý, co přeplaval Nil. 

Co tu asi chce 
zviře zuřivé __ . 

při čemž se zraky zpěváků svorně II Íral v, , • 

Proti zpívané politicky sotva zá dP , ~ ~~ pntomneho aSIstujícího úředníka. 
a tak za stUPňUjícího veseli shro~: v:~ ~~mcce .nedalo se b.ojovati ani četníky 
Rašína zpívala se písnička hlavně z ;n; o lu.bhka ~ za aktIvní součinnosti dra 
skoro hodinu. Brzo také 's nar ch~~a řf~ ram, stale, vyzývavěji pointovaný, 
Zástupce hejtmanství se vzrústarící p v?tmPt,onovany:u textem podloženým. 
b I ' Vt ' J rozpacl os I a nebaze po pro dl v , t't 

o zv as m pozornosti, konečně opustil bitevní pole. ouzem e o 
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Vítězem zůstala "Slavie"; více ještě dr. Rašín. 

Na mladé naše rozohněné hlavy působilo vše to pnmo revolucionářsky. 
Když jsme se navečer (s velkou slávou) vraceli do Jičína, proniknuti spletí 
nových, silných dojmů, které, soudím, u mnohých i trvale na pozdější vývoj náš 
duševní spolupůsobily, bylo po vzrušené debatě mezi námi kamarády 
"usneseno", že dru Rašínovi "jménem celé naší třídy" vyřídím pozdrav a požá
dám ho o podložený text písničky. Zhostil jsem se svého poslání před odchodem 
"Slavie" na nádraží a dr. Rašín, odměniv múj vzkaz o "pozdravu celé třídy" ne
jen charaktéristickým svým úsměvem (neměnil se léty), nýbrž i pevným stiskem 
ruky (dr. Rašín dovedl stisknouti ruku), vytrhl chvatně ze zápisníku svého 
list a zamysliv se načrtnul asi dvě sloky. Cenná relikvie tato tak dlouho putovala 
po různých kamarádech, až se nadobro ztratila. 

* 
Po dlouhých a dlouhých letech sešli jsme se spolu zase ve Vídni. V bu-

dově parlamentu, za doby sčítání lidu, při něm.ž se houfně magistrátem vídeň
ským škrtaly přihlášky české obcovací řeči od českých lidí vídeňských. Vyžádal 
jsem si od dra Rašína některých rad právních v zájmu dalšího postupu našeho 
a dr. Rašín, neskrývaje své skepse nad opravnými prostředky, s obdivuhodnou 
znalostí detailú a vlastní mu parátností radil; dobře poradil. Odtud docházelo 
k nahodilým, letmým setkáním ve Vídni neb v Praze, až bližší kontakt dostavil 
se zase ve válce, když dra Rašína věznili ve Vídni. 

Byl jsem předsedou vydavatelstva "Vídeňského denníku" a mnoho nám na 
tom záleželo, když již postupně "zamořili" jsme Slovensko a polní pošty za fron
tou i přímo na frontě "Denníkem", aby političtí vězni čeští, ve Vídni věznění, 
mohli pravidelně čísti kurážně psaný "Vídeňský denník", jehož vojenské i poli
tické zprávy byly skoro denně projevovanou "velezradou". I když jiné české 
listy nedobrovolně a také dobrovolně měly již zavřená ústa. Příležitost naskytla 
se nám konečně některými domobranci českými, najmě dobře nám známými, 
spolehlivými Cechy z Vídně, přikázanými ke strážní službě ve věznici na hernal
ském Giirtlu. Jimi se podařilo "Denník" propašovati, buď každodenně neb po 
několika dnech poslední vyšlé výtisky, a 'tento originelní "expedit" fungoval 
nadmíru spolehlivě. Důkazem mi bylo, když asi po půldruhém měsíci zastavil 
mne na ulici cestou z banky do bytu domobranec, vojensky podle předpisu zdra
vící a vyřizující vzkaz od dr. Rašína, že "s papíry to jde dobře a držte se". 

A po návratu z vězení, bylo to jednou v Praze, řekl mi dr. Rašín, s neobvyk
lým u něho pohnutím v hlase, děkovav za tuto podloudnickou novinářskou do
pravu, pamětihodná slova: "Ani nevíte, jak velkou duševní posilou byla nám ten
krát četba "Vídeňského denníku". Jak to dodávalo síly a - vzdoru. Jsme to 
přece jen národl Kolik poctivých chlapú má všude po světě, když i ve vídeňském 
kriminále český člověkye vojenském munduru nehojí se takhle se o nás starat." 

* 
Válka se chýlila ke konci a za ojedinělých okolností viděl jsem se s dr. RaŠÍ-

nem poznovu. Vracel jsem se kolem 21. října 1918 z Prahy do Vídně a stejným 
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rychlíkem vídeňským odjížděli do Žen ' v , 

stavší potom ve Vídni. Mám 'eště dn ey.dr. K:ama;, ~r. Šamal a dr. Rašín, zů
domníval, že za týden již se Jpojede es v 0Jem, ze aSI mkdo z cestu.jících se ne
Cmuntu tehdejším připojil se k naše~res cm~ntskou stanici - s pasem. Ve 
poslanec Kalina, .jenž stěží mohl zmoci ~:lch~lk~ vlak, od Budějovic a s ním 
na pomoc, rychlík měl již od ískáno' v sve du~ladn~ kufry. Spěl jsem mu 
rychlíku dra Rašína jenž bysfře přehl' d tom ~ahl~dnul Jsem u otevřeného okna 
ať hned vskočí do v~gonu dra Rašín; ed nUl_v, sltuavcI, vydal prvý povel Kalinovi, 
švi V 

v , ru ly mne ať mu hoď k f k .lne a s rozveselenou chuti zachycoval Z ' , V' • " lm u ry, teré 
k Vídni a když mne a Kalinu d R v, • a par :ter!n Jeh Jsme všichni společně 
d I "" ~ r. aSIn upozornIl ze ve dl .,,, k ,. 

" e egah starostlivostí pražsk ' r' l~' o'. ve e]Slm upe JSou 
Rašínem na chodbě, kde jsme ~~~ l~le v?,s ~m, z~sta! J~em notný díl cesty s drem 
bych ocelově soustředěný a při tOI~ v~~tsemv nez~anyml sousedy. Dr. Rašín, řekl 
brzo s neobvyklou sdílností. ~ erne ra ostně vzrušený, rozhovořil se 

Soustavná duševní práce jeho z 'lk v 

samostatný stát česky' vyzírala . ah va YI' v~novan,á ptípravám pro budoucí 
h v' ,,' z Je o uce enych naZOTU z b h t t' d . o a z neoc veJne VIry v proveditelnost V' v,, 'v, o a os I etadu 

mocněné rašÍnovské energie M h' ~c~ nez ,VI~y, :y.ze rasmovské vůle, ztroj-
ve skutek a bylo by zbytečnÝm ~~týOk \~e o.p~nu vtehly pozdější měsíce a léta 
?ejší společné jízdy v duchu POdivova~ ~~~~lC , dnes. Nepř~s.tal jse~ se za leh
l problémy skrovně známé často ře' , vn~ ~ohotovosh.Jeho, s Jakou ovládal 
stále živé debatě k Vidni a 'tu R vP zIr~ek' V~CI podružněJší. Blížili jsme se ve 

b v v'v asm energIc y Jal se potl'rat" I o ecne rozslrený, že po skončené vále o. b " I ?azor te ldy vše-
"Tak to nebude" pravH dr R ';' ~ "rusÍ! ude na UhCICh vldeňských tráva". 
budou růsti u1ic~ a pěkné uÍiceaST1na'lz'0,a ~ ta~ltl~ k~e dnesk~ za Prahou roste tráva, 
rl' . "- va zve sena Praha I v ve' v t v po reDovah práci českých liď V' d v v v. e Sl mes a nase budou 

Krejčí, ševce, truhláře kožišn~: } An~ a ~ p;estehu.leme do Čech a na Moravu. 
divu přibližné číslice jiCh počeh{;;sti J ne

t 
nas!e~ov.aly k mému upřímnému po

vedností a vkusem Vídeň rosla T 't" es ,:;m_ez~ mnu hodně kumštýřů a svou do
jest uživit a dobře obžÍvit ~šech~l l~ J:: p~h e~u~eI?e; u nás to ještě schází. Hlavní 
jako Karlštejn. A při všem j~en y ase] ceske hdI, pak budeme míti stát pevný 

. , om na seDe spoléhat." 

* ~si za půl roku jsem tuto poslední vVt v' • 

byl mmistrem financí a s Ing d V' 1 e li l~el zaslechnoutI poznovu. Dr. Rašín 
kem byli jsme u něho před s~our'ces~~uavem ~:gerem ~ dr. Vladimírem Valníč
dati si případných jeho pokynů D R ~,a pa:l~skvou vmlrovou konferenci, vyžá-

r hl' r. asm zreJme preprac' . Inac nu se rukou a chvatně rozlo v'l ' ,. .. v. ovan, energIcky roz-
Vl v'k t'l K v UCl se s naml nekohka slov' C b me Tl a. azdý ve svém oboru dělejte . k t . , y. ,,0 ych vám 

tam mnoho nevěřte. Dnes jsou naši Přát~~ a ~~u bneJlepe r?zumí~e. A nikomu 
Jenom na sebe se můžeme spolehnouti' n t Ja u?e za par roku - uvidíme! 

. ,a o, co unume, co dokážeme." 
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* 
A poslední setkání bylo na Václavském nám v t' 
T v b h ' es 1. 

o uz o atyra Rašína vezli Prahou na poslední pouť ... 

Fr. Slaba, úí'edník ministerstya financí: 

Dr. Rašín a sbírky na zlatý poklad republiky. 

Sbírka darů na zlatý poklad republiky, která za prvé pololetí roku 1926 
překročila již značně peníz 26 milionů Kč, jest úzce spiata se jménem dra Aloise 
Rašína. Bylť on netoliko původcem této myšlenky, ale i nejhorlivějším jejím šiři
telem. Dr. Rašín viděl ve sbírce darů věnovaných zcela dobrovolně z vlastene
ckého nadšení důkaz, že národní idealismus žije a že nebyl zdolán hmotnými 
zájmy. 

Děiiny zlatého pokladu zůstanou pro vždy iednou z neisvětleišieh stl'ánek 
republiky. 

Nenadál se však jistě dr. Rašín, že právě smrt jeho to bude, jež sbírku darů 
přivede k takovému rozkvětu, Zajímavý je v té příčině rozhovor jeho s odboro
vým přednostou ministerstva financí Karlem Leopoldem krátce po tom, kdy od
dělení tohoto spolupracovníka Rašínova pověřeno bylo správou zlatého pokladu. 
Na otázku dra Rašína: "Kolik myslíte, že sbírky vynesou?" odpověděl odborový 
přednosta Leopold: "Jak znám obětavost našeho lidu, myslím, že asi 10 milionů 
Kč." "To by bylo krásné," poznamenal dr. Rašín. A skutečně 31. prosince 1922, 
tedy několik dní před vražednou ranou, jejíž obětí shll se dr. Rašín, dosáhly 
sbírky darů na zlatý poklad ceny asi 12 milionů Kč. 

StrlJující vliv Rašínův míval za jeho života vždy ihned ozvěnu v přílivu 
nových darů, kdykoliv o sbírce veřejně mluvil. Zejména dva přesvědčivé doklady 
o tom budiž dovoleno zde uvésti: V neděli dne 13. dubna 1919navštívÍl dr. Rašín 
hlavní sběrnu darů na zlatý poklad u zástavního a půjčovniho úřadu v Praze, aby 
prohlédl, co vše již došlo na zlatý poklad. Svědčí to zajisté o veliké lásce a zájmu 
Rašínově o sbírku, když, ač zahrnut prací svého těžkého úřadu ministra financí 
i důležitými úkoly politickými, nalezl ještě tolik času, aby se přišel poklonit dílu 
české obětavosti. Po zevrubné prohlídce darovaných předmětů vyslovil dr. Rašín 
uspokojení nad dosavadními výsledky sbírky. Tenkráte pronesl také tato vý
znamná slova: "Národ náš vlastni silou dosáhl svobody, vlastni silou domůže se 
finančni samostatnosti." Zpráva denního tisku o jeho návštěvě ve sběrně zvýšila 
značně zájem veřejnosti a zlatý poklad rozmnožen byl ihned o četné další dary. 

V živé paměti jest však dosud tklivé přání těžce zraněného dra Rašína z po
dolského sanatoria, aby místo květinových darů jemu pamatováno bylo na dary 
pro zlatý poklad. Zpráva o tomto přání stačila, aby v národě roznítila nové 
nadšení pro sbírky. Nával dárců, kteří darem chtěli projeviti vděčnost milova
nému ministrovi, den ode dne vzrůstal. 

Není snad bez zajímavosti uvésti 'Zde ještě několik význačných ukázek 
z dějin zlatého pokladu, jak zachyceny jsou obšírně v pamětní knize zlatého po
kladu a v chystaném doplňku těchto pamětí. Jak již bylo řečeno, prvou sběrnou 
darů na zlatý poklad byla pokladna Národního výboru v Obecním domě v Praze, 
Prvým dárcem byl pan Vilém Václav Vejman z Vinohrad, který za sebe aza své 
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syny věnoval 1000 franků ve zlatě. Dne 1. listopadu 1918 o 7. hod. večer konala 
se, v sále Měšťanské besedy v Praze schůze českých žen, odkud vyšel návrh, aby 
české ženy odevzdávaly své zlaté ozdoby na zlatý poklad. Návrh došel nadšeného 
přijetí a paní Luisa Landová-Štychová, člen Národního výboru, podjala se úkolu 
dary sbírati. Sběrna nalézala se rovněž v Obecním domě pražském. Později vy
střídala tato sběrna dosavadní sběrnu Národního výboru, která zahrnuta byla 
návalem jiných prací. Z význačných darů odevzdaných u této sběrny jest graná
tový náhrdelník, který dne 6. listopadu 1918 věnovala paní Luisa Lorenzová
Reimannová z Prahy. Jest to pět šňůr se sponou, na kterých navlečeno jest 467 
největších českých granátů. Šperk tento patrně bude výměnou za zlato odevzdán 
Národnímu museu. 

Zájem o sbírky na zlatý poklad neobmezil se ovšem na Prahu a záhy, ne-li 
současně, vznikla i v ostatních městech republiky a po venkově myšlenka pořá
dati sbírky. Lze bez nadsázky říci, že nebylo po celé republice snad jediného 
města ani větší obce, kde by nebyly bývaly sbírky konány. Zejména zmíniti se 
jest o Kutné Hoře, která k popudu svého rodáka kapitána Em. Vosky sebrala za 
necelých 14 dnů 1 Y.2 metr. centu zlata a stříbra. 

Velikou zásluhu o organisaci těchto hromadných sbírek měly zejména 
sokolské jednoty, vlastenecké spolky, politické organisace bez rozdílu politického 
příslušenství, dále sbory učitelské, peněžní ústavy i jednotlivci, kteří se práce té 
ochotně i s nadšením podjali. Dary přinášely všechny vrstvy bez rozdílu stavu 
a politické příslušnosti. Nejvíce dojímaly dary dětí, žáků; přinášeli peníze, které 
byly jim věnovány ke křtu a při jiných příležitostech, nebo svoje úspory. vý
značný podíl na výsledku sbírek má též úřednictvo státní i soukromé a dělnictvo, 
které ze svých často chudých platíl a mezd přispívalo na zlatý poklad dary zhusta úctyhodnými. 

Když sbírky nabývaly stále většího rozsahu, bylo potřebí učiniti opatření, 
aby tato činnost se soustředila. Ministerstvo financí určilo v dohodě se zemskou 
správou politickou za hlavní sběrnu zástavní a půjčovní úřad v Praze II., ulice 
"U půjčovny". úřad tento hodil se k tomuto úkolu zvláště dobře, poněvadž kle
nutá skladiště o zdech 1 Y.2 m silných, kde již v roce 1866 uložena byla část stát
ního pokladu, byla zárukou bezpečnosti sbírek. Aby vyloučeno bylo vloupání, 
byla skladiště v noci osvětlována a střežena hlídači a vojskem. Kromě toho měl 
tento úřad své odborné znalce, kteří již při přejímání darů mohli bezpečně určiti, 
o jaký kov jde. Zřízením tohoto ústředí dostalo se činnosti této pevné úpravy. 
Hlavní sběrně odevzdávaly dary nejen ostatní sběrny, ale i Jednotlivci. Příjem 
darú stvrzován byl t. zv. diplomy. 

Dojmy, které zažili ti, kdož ve sběrně pracovali, nebo jen náhodou tam přišli, 
zůstanou účastníkům nezapomenutelné. Přicházeli dárci i s překrásnými cen
nými dary, ale ze skromnosti žádali, aby jména jich nebyla uveřejňována. Jiní 
ostýchavě se dotazovali, převezme-li sběrna je.jich dary. Přicházeli manželé a vě
novali společně snubní prsteny na zlatý poklad. Vědci, umělci, sportovci a jiní 
odevzdávali zlaté řády a jiná vyznamenání. Přišli učitelé a učitelky se svými žáky, 
ha i ze zněmčeného území, a radostně odevzdávali dary, přišli legionáři a Soko-
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r , k . r t hodné váhy přijížděli úředníci peněžních ústavů z měst love se Sbll' aml uc y . ' 
k k' ch s těžkými bednamI atd. 

ven ovs y '" ')8 března 1919, kdy druhý prapor 21. 
Rušno bylo u hlavm .sbe,r~y d~e -1 'na vyzdobeném voze a za hlaholu vo-f kých leglOnaru pnvez ° !,lukk~ ~~~~u::ou sbírku střibrných a zlatých mine! a šperk,u . . . " , 

]ens " v v' t hl r dnouti zvláště cenne predmety 
Aby byla veřejnostI dana pr;1ez~tos s d~ 8 července 1920 výstavka darů 

sbírky, uspořádána byla ve dn:ch k' cerv~~'kOpě' Výstava těšila se velmi živé 
ve výkladníc~ skříní:h ~emske ~an y na n~~rž též venkovských a cizích ná
pozornosti nejen prazskeho ObYkv~t~l~tv~, ~y' právě v těéh dnech, přivedl do 
vštěvníků, jichž VII. Všesokols y se, ona 
Prahy hojně. * 

v, d 18 února 1923 byla mocným popudem 
Tragická smrt dra Rasl~~ k~ev, h~ milovali chtěli uctíti světlou jeho pa-

k novým a četntm s~ír~ám, v, 1, v r en zlat' oklad. A těch bylo mnoho. Aby 
mátku v duchu Jeho ldealu. ~nspe, k~vna daloP ministerstvo pošt a telegrafů do 
odevzdání darů bylo co neJVIce usna,,:e~o, "tovní úřady. Značně také rozmno
sběrných služeb zlatého pokladu ;e.s oerelPots , puo1c':ky místo aby je předkládali 

I b ' k t' v malitelé UplSU va u ove J , V d b" ženy by y s Ir y lm, ze Jr"" dra Rašína na zlatý poklad. o e 
k výplatě, darovali je pod!e v~z,:y ch~reho ~lZ d 500.000 Kč od Zemské banky; 
té docházely dary zna?ne ve~lke'.,ta k~a P~d ~:mnoho bylo těch, kdož věnovalI 
200.000 Kč od Spolkl! c~l. raflI~erll ~~uI~e~o ~ kursovní hodnotě jeho. Tak na př. 
1 kilogram zlata, ba I VIce" b~ď v kl v d d 11 kilogramů zlata, Zemská banka M" t k' spořitelna pražska venova a az osu 

es s va. , " T h 500 000 Kč 3 kilogramy zlata atd. 
krome svrchu zmmen) c " I t' oklad bylv nejrozmanitějšího 

Předměty, které byly ,,~aro~a~y n:" z, a y ~d se ~bírk~mi spojené, kterou 
druhu. Tříděním darú .a .vynzovan,lm b~zne a;e o';ěřeno bylo později úřednictvo 
zpočátku vyřizovalo mlmsterst:v~ fmancI sf~m, ~ ale iiž v roce 1919 zřídilo mini-

' 'h úřadu za dozoru mmisterstva manCI, . J. o 

zastatvm fO í k tomu účelu zvláštní komisi pro reVISI daru. 
sters vo manc , b t . M' a valuty do-

Postup při třídění ~a:~ a jej~h ZhOdno?:~1 s~l t~~l; kur~~C~ývalému 'Ban
máci i cizí, pokud ~Y~Y Jeste v ~behu" P:r.~~~e n~oběfné a medaile, kromě těch, 
kovnímu úřadu mm~sters!va mancl.., ickou a které odevzdány byly museu 
které měly cenu numl~mahcko~ ~eb~!~s:~~hO tříděny byly podle kovu, který 
výměnou za hodnotu ovu. v.mc o 'ako se zlomky dotčených kovů. Papírové 
obsahovaly, a naloženo s n~;m ~.o~0ll!- ~ou cenu byly rovněž vyhrazeny museál-peníze neoběžné, pokud me y lS OrlC , 

ním sbírkám. . Vl r ředměty 
~t~~brnév a zl:té skvosty !iíd~~Yn~l~ h~:l~:i~~f,°:i:r!O~~~l~~~~ ~~eko pře-

běžne, CIO predmety ceny ume ec e t cen umělecko-průmyslové nebo 
sahovala jejich kOvo"vou h~dn~~u. Skvos: rO~ávány byly těmto ústavům, 
historické, pokud mela o ne" ~a!~m :u~~á~: U skvostů běžných bez zvláštní 
ostatní prodávány byl~ ve :vekr?Jn(yc~, r~z ná~amky jehlice atd.) oddělovány ceny umělecké nebo hlstorIC e prs yn y,. , 
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Josef Šejnost: 

Jak jsem modeloval Dra Raší a 
a sva továcla vský d uká t. 

Ministra Rašína modeloval J'sem v J' h b .~" 17 .' mě ieho dob ' k' v' , e o yLe. . unora 1922. Zasmály se na 
J rac e OCl a usty zahrál šelmovsky" v T k dělat?" "Nic zlého pan d kt . ., usmev:" a co se mnou hodláte 

se na vás dívat" pvo ~ o o::e, Jen Sl vas tuhle posadím do klubovky a budu 
, v . n~nam se, ze tato bodrost při našem začátku v vk d 

PSz~he~o~rll;cí'l,mmPrcde~~~t~k~7s~~t~d:::a~~ ~ř:je~~~a:,~l~~g::ě tvrd!~~~;:~: J~~~k~ye 
ou nI em se al Sl V"k" , R v, , 

Paní Rašínová asistovala "e~. P:, asmov~, pravý slovanský holoubek. 

ta~t~~;;ei~ f~~;::~ ~~ei~~~p!i:;~:~~~~Z:~I~.c~ ~~~~ůObJ~~~: zf::il~O: 
maličká", a něžně ji při t~m hladí~alYa n:;fv~:.~n~~Jl ~ St

be 
zavola!, :,poj~ sem, 

~~:o; ~~~:b~\~~~U~y~U _c;ystá. I o}vých ~yne~~ ~:šj~a č:~t~: z"nk"!~~ 
v v' v ' az ou svou cmnosthleděh provést dokonale T k 

~:I~r~::~t~cenÍ řečem jim radil, aby knihy, jež překládají, přeložili tak, ~by ~e 
O politice jsme nehovoř' ar al t V' 

týkajících se české historie. ~ p~ažs~~::n ~~:~vl a zvrovu,ctněhlpři ~?zho,:or:?h, dou a sv. I u ovonval temer s po-
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svátnou úctou a řikal, že prostředky k jeho obnovení je nutno poskytnout v míře 
neomezené. Stejně vroucí byl i jeho poměr k 1000leté historii pražské mincovny, 
o níž často jsme hovořívali; pražskou mincovnu chtělznovuzřídit. Sám prakti
koval jako mladý doktor v její staré budově u soudu na Ovocném trhu a vypra
voval mi, že je tam ještě zachována tavírna, kterou prý mi sluha ukáže, Při tom 
vypravoval, jak tam dělal ještě s jedním mladým doktorem vyšetřujícího soudce 
u přestupkového soudu. Tehdy prý jim posílali mnoho krádeží peněženek. Oby
čejně prý přišla nějaká kuchařka nebo paní, které na trhu vzali z kabelky peně
ženku. Tu prý se jí vždycky napřed ptali, měla-li kabelku zavřenou, a řekla-li, 
že neví, pomáhali jí, že přece nechodí s otevřenou kabelkou po Praze, a řekla-li 
pak, že měla zavřenou, poslali celý případ k trestnímu soudu. 

Mincovnu pražskou hodlal znovuzřídit na základě prvního zákona, jak on 
říkal "Lex Rašín". Právně prý jako regál českého státu nepřestala existovat, 
pouze její činnost byla dočasně přenesena do Vídně. Pražskou mincovnu za
mýšlel původně umístit v její staré budově, prý by' se přesklil jeden dvůr a že by 
tím vznikl velký sál k umístění strojů, Ptal se mne, nepůsobí-li stroje razicí velký 
hluk. Odvětil jsem, že hluk těchto strojů není tak velký, ale moderní válcovna že 
otřásá základy budov. Později rozhodl se zříditi budovu novou, moderní. A sice 
tak, že by to v podstatě bylo vysokou pevnou zdi ohrazené místo s jediným 
vchodem. Navenek k této zdi byly by přistavěny kanceláře, místnosti archivu 
a musea s monumentálně řešenou kam.ennou fasádou, neměnitelnou. A vnitřek 
za touto zdí by ponechal inženýrům, aby ze železných konstrukcí a skla zařídili 
si to po svém, protože technika mincovní se časem mění a není-li na to pamato
váno, je nutno po čase celou budovu rozvrtat. A mincovní tresor by si přál zaří
zený tak jako u moderních bank, aby bylo lze jej zatopit vodou. Ptal se, zacho
valy-li se ve Vídni stroje z pražské mincovny (byla zrušena za Fr. Josefa r. 1857), 
že by je žádali zpět aspořl pro museum. Na jeho přání zeptal jsem se na to dra 
Fialy, který sdělil, že poslední stroj z pražské mincovny byl rozbit a do starého 
železa prodán v devadesátých letech. O válce a našem 28. říjnu často jsme hovo
řili. Vypravoval, že prodloužení války zavinil vlastně Čech ministr Trnka. Když 
rakouské vojsko po své porážce v r. 1914 ustoupilo ke Krakovu, bylo v plánu 
generálního štábu ustoupit až na Českomoravskou vysočinu a zatopit ostravské 
doly. Trnka prý došel k císaři a tento záměr zmařil. Kdyby to byli udělali, jistě 
prý by nemohli pak použít tohoto uhlí pro železárny a tím válku prodloužit. Co 
o 28. říjnu jsme hovořili, je celkem již známo. Ukazoval mi první listinu repu
bliky, svůj rukopis prvního zákona, "lex Rašín", jak žertem říkával. O 28. říjnu 
prý se nejvíce báli dragounů v Brandýse a maďarského pluku na Hradčanech. 
Těm prý však dr. Scheiner namluvil, že je v Uhrách také revoluce, aby jeli.domú. 
Prý pojedou, ale se zbraněmi. Svoleno, ale v Břeclavě přece je odzbrojili. 

Tak hovořívali jsme ještě o všelijakých věcech, o houbách, o lyžaření, 
o umění, při čemž nepokrytě projevoval, že není ctitelem moderních směrů. Na 
př. pro vzhled českého lva na papírové pětikoruně, tehdy nové a nyní již z oběhu 
vzaté, velmi se rozhodoval. Paní Rašínová zúčastňovala se našich hovorů a já 
jsem měl hojně možnosti studovat změny v tváři Rašínově, která při povrchním 
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pOzorování se zdála tak klidná. A zatím to v ní jen hrálo, jako je to u sanguiniků 
a choleriků. Někdy měl jsem i příležitost vidět dra Rašína ve svém živlu, když 
přišel p. dr. láček na poradu s nějakým sporem, třebas, že jakýsi Maďar žádá 
zastoupení v procesu pro nekolkování, nevím už jestli peněz nebo cenných pa
pírů. Jak dopadl, laskavý čtenář si domyslí. 

13. dubna 1922 mi seděl dr. Rašín naposledy (po 23.) a modelování jsem 
ukončil po komisi všech členů rodiny. "Ať ten můj medalion neprodáváte ni
komu lacino! Rašín je vzácná osoba," řekl mi, když jsem svou práci ukládal. 

Druhý den odpoledne na Velký pátek odléval jsem v kuchyni u Rašínů na 
dokončený medalion sádrovou formu. K této nezvyklé podívané seběhla se celá 
domácnost, přišel i dr. Rašín sám s inž. Novákem, s nímž před tím v salonku 
konferoval. Když jsem nalil sádru a čekal, až zatvrdne, řekl mi dr. Rašín: "Po
slyšte, na podzim se bude razit dukát, budete na něj dělat model; přemýšlejte, 
co na něj dát!" Řekl jsem mu na to: "Pane ministře, s dukátem je to vlastně 
jednoduchá věc. Je to mince, která již mnoho staletí se u nás razila a býval na ní 
obyčejně sv. Václav. Musí na ni přijít opět nějaký dux (od toho má své jméno) 
buď skutečný, v našem případě p. president, anebo vůdce ideální, vůdce blanic
kých rytířů sv. Václav, který tam býval. A na rub státní znak." Pan ing. Novál\: 
na to prohodil k dru Rašínovi: "Tak vidíte, máte po starosti." Dr. Rašín dodal: 
"Přemýšlejte ještě o tom, a až budete něco mít, přijďte." Tehdy vlastně bylo 
v mysU dra Rašína pevně rozhodnuto o vzhledu dukátu. Byv takto vyzván, pustil 
jsem se do svěřeného úkolu, jenž mi nebyl novým. Mělť jsem sv. Václava i na 
první soutěži na mince a na medaili karlínské. Dne 17. května sešel jsem se ná
hodou s drem Rašínem u min: předsedy Švehly, jehož jsem tehdy modelovaL 
Ptal se mne: "Co dělá dukát? Přemýšlíte o něm?" Řekl jsem: "Ano, právě se 
k vám chystám." Smluvili jsme schůzku a 24. května jsem ho navštívil. Myš
lenka, udělat dukát se sv. Václavem, se mu líbila, předložil jsem mu některé 
české denáry i jejich vyobrazení, na nichž bylo na první pohled zřejmo, že svato
václavská tradice na mincích jest bezmála tisíciletá. Rozhodl se definitivně pro 
sv. Václava. Byla nyní otázka, jak ho pojmout, zda ve funkci politické jako kní
žete v majestátu s čapkou knížecí a bohatým pláštěm, anebo jako vojevůdce bo
jovníka, jak býval zobrazován skoro vždy na denárech českých. Rozhodl se pro 
vojevůdce. Je prý dnes všeobecně ctěn jako národní hrdina, vůdce blanických 
rytířů, a tím prý i odpadnou všechny námitky proti němu. Tím byla dána jasná 
direktiva dalšímu mému studiu. 

Dne 27. června byl jsem u dra Rašína opět. Tentokráte s problémem lva. 
Přinesl jsem mu na ukázku celou řadu starých českých mincí, na nichž bylo 
vidět vývoj a zároveň úpadek českého lva, jenž jako by byl zrcadlem toho, jak se 
politicky našemu státu vedlo. Dr. Rašín zevrubně to prohlížel a rozhodl se pro 
živost a skok Iva podle nejdávnější tradice, které jsem se měl nadále držet. 
O straně se sv. Václavem ptal se, jaký dát nápis. Shodli'jsme se na tom, že nej
lepší budou poslední slova svatováclavského chorálu "Nedej zahynouti nám 
i budoucím!", který býval státní hymnou. Sv. Václav nejlepší. že bude v celé po
stavě, protože tak vždycky na českých dukátech býv'aL Pak nastalo léto _ 
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v, .. m se dostal až 27. září. Přinesl jsem mu dvě 
prázdniny, a k dru Rasmovl lSd

e 
t tY "v ten který je na definitivním modelu kresby lva ve skoku. Je to v po s a e JIZ , 

mého návrhu. v . v V' 1 'J" 

. v T k lva b chom už meh, a coz sv. ac av. 
Byl s ním spoko~en a ,~ekl: ", a I YFiala tab. XIX č. 2), na němž jest sv. 

Měl jsem s sebou denar ~~lZe!ek V ~~:a;~!kr~nÍkem vpředu otevřeným, s přílbou 
Václav zobrazen v kro:,"z 0v,e OSI v • řes prsa zavěšeným. Dr. Rašín roz
nánosníkovou a s ve~k~n: štItem na re~e~l j~st na něm zobrazena drátěná košile, 

~~~~č!~~li;~~~ ~~:~~ ~~~~~e~;~;:~ ~~ svatovítském pokladě. 

v . d' R '<' po svém mladším synu, abych ho 
Dne 29. října pozval m:.l!1:n . I, a,sI~ové amětnÍ desce v Obecním domě 

po obědě navštívil. - Hovonh ~sm~k o me mim! jiné hlavně o dukátu, jakou 
v místnosti, kde vydán b~l prv~ ~~ on, ad 'l má-li být dukát vydán jako jubi-
Posíci dát sv, Václavu. MmIstr asm, UbS?tU 

I? UO dce útočny' J' ako duch našich 
., VTV , 28 v,, u že to mUSl V vOJev 'v, 1 d 

leJm k pnshmu . nJn , d'l kl ' edl28 října starého ceskeho va o 
předků, který se v národě prob"u I a erlo~tosměru našel vhodnou posici. Ho~ 
boje za osv?bození. A, vyzval me, a~y~ht v d byl jsem pozván k dru RašÍnovl 
vořili jsme 1.0 typu plsn:;a. Dne ~-l: 1: ~fí~ s~ov~ kníže nebo vévoda a přívla~tek 
opět. Četl m~ konc~pt z~k~na, ma ~ s v' ni ,budoucím. Ukazoval jsem mu Skl:~Y 
svatý a má-ll v OpISU stat l budoUC1l11 Cl t' V áclava jak se chystá vykroclt. 
různých pós sv. Václavva; r?zho~l se pro/~ o~ SV~by mi d~volil podle těch skizz 
Sdělil jsem mu, že P?zadam, bls~u~a o v~b~'c soudí o tom kostymování. D? 
ofotografovat svatovaclavske brne!u a co

d
', e lak to vypadá ve skutečnostI. 

• v bl v • , ka a aspon se po lvam , " v , 
zbrOje ze o eceme vOJa 1 . d Podlahovi Po jeho souhlasu poza-
Schvaloval to. Ještě týž den nvaps~ rem , rUoddělení min. Národní obrany a on 
dal jsem min. rad~ Havla v t,e:ovyc l~vn~~ sokolského borce. Při oblékání po
mi doporučil rotmlstra Pec?acka" zn~~~h d' adla přinesl scházející části vý
máhal i malíř Stapfer, kter!, z Naro ~l o ~v v v Pardubicích, K fotografováni 
zbroje. Mezitím I?ěl dr. ~asbm ~:odu Š~nal~opur~~~nce brzo po poledni vzhledem vojáka ve svatovaclavske z rOJI o o . 
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k světlu. Byli přítomni pánové z ministerstva financí a přijel i dr. Rašín s drem 
V. Pospíšilem. V bytě biskupa Podlahy oblékli jsme Pecháčka ve starodávnou 
zbroj za přítomnosti dra Rašína, který zvláště svatováclavský meč bedlivě pro
hlížel. Vytáhl jej z pochvy a máchl jím ve vzduchu. K vůli světlu vyšli jsme do 
kamenické hutě za sv. Vítem, kde jsem Pecháčka stavěl do připravených pós, 
které jsem dru Rašínovi při poslední návštěvě ukazoval. Fotograf Brunner
Dvořák bral snímky. Asi po třetím snímku přistoupil ke mně min. dr. Rašín ze
zadu: "Musím do sněmovny, tak jen mi to dobře udělejte." A odjel s drem Pospí
šílem. Fotografoval jsem ještě 6 snímků a nakonec všichni jsme se fotografovali 
s modelem. Škoda, že nevzali jsme ten snímek hned s min. Rašínem. Dne 19. pro
since navštívil jsem p. min. Rašína v bytě před jeho odjezdem do ministerstva. 
Mluvil jsem s ním krátce. Ukázal jsem mu hotové kopie, přehlédl je a ukázal 
prstem na jednu: "Zůstaneme při téhle. Dělejte model." To bylo posledně, co 
jsem ho viděl. Přišly vánoce, o nichž p. min. Rašín odejel do Krkonoš. 

Pak přišel pátý leden 1923, který na ráz všechno přerušil a zničil. 
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František Šída, Ústí n. Orl.: 

Otee Dra Rašína jako sokol-vlastenec. 

• Mám pěknou a hřejivou vzpomínku na otce a rodiště dr. Al. Rašína. 

Dne 13. srpna 1893 se odbýval y Nechanicích župní slet sokolský, jehož jsem 
se též zúčastnil. 

Nechanice jsou několik kilometrů vzdáleny od stanice dráhy Praskačky
Urbanic a když jsme dorazili do města, padlo každému do očí veliké veršované 
provolání na radnici ve znění: 

ČervenCYbHý prapor nad hlavami, 
tak slujme vždycky pnipraveni k boji, 
až s těmito se modrá barva spojí, 
hoj, bratři, 'potom nebudem již sami, 
pak óeský1ev svá pouta hračkou rozbije, 
nE!b tyto barvy má též Rusko, Francie! 

Každému, kdo to přečetl, připadalo provolání toto hodně radikálně a bylo 
pronešeno mínění, že je to snad štěstím pro Nechanice, že jsou od dráhy_příliš 
vzdáleny, takže rakouská censura, krátce po procesu s Omladinou, na místo toto 
zapomněla neb přehlédla. ' 

Jakmile dorazily poslední čety do města, seřadilo se veškeré Sokolstvo na 
náměstí. Župní slet přivítal jako první řečník starosta města otec dra Rašína 
mohutnou a vlastenecky procítěnou řečí, zvučným, daleko slyšitelným hlasem, 
která obsahem i přednesem každého překvapila. Po něm se ujal slova starosta 
Obce Sokolské dr. Podlipný a zahájil slet svým známým temperamentním 
způsobem. 

Odpoledne bylo pak sokolské cvičení, které zahájil dr. Pippich pěkným, po
vzbuzujícím způsobem. 

Na mladého dra Rašína mám jenom tu osobní vzpomínku, že jsem se mu 
několik let na to v Chocni, kde se sešli důvěrníci z pardubického volebního okresu 
. za příčinou volby kandidáta poslanectví, představil a podotkl, že jej znám z pro
cesu s Omladinou, kde se před soudem mužně hájil a nic nezapíral, k čemuž se 
jenom mlčky usmál. Naposledy jsem jej viděla slyšel dne 10. prosince 1922 
v Pardubicích, kde proslovil svoji snad nejpamátnější řeč na veřejnosti, bohužel 
již poslední. A konečně jsem byl i na jeho pohřbu dne 21. února v Praze. 

Starý Rašín byl jeden z těch tak zvaných zapadlých vlastenců, který, ač již 
hodně stár, byl několik málo 'let nato zvolen za poslance do rakouské řišské rady 
za stranu mladočeskou. Vylíčený sokolský slet jej odhalill 

Svoji vzpomínkou chci naznačit, z jakého prostředí dr. Alois Rašín vyšel, 
a že měl již v rodině ve svém otci zářivý příklad. 
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Josef Škába: 

Hrst vzpomínek z mládí. 

S drem Aloisem Rašínem stál jsem v jedné řadě od roku 1890 až do roku 
1900, kdy se rozešel se svými přáteli z mládí, aby se s nimi ,setkal až po 18 letech 
v jednotné straně státoprávně demokratické, nyní národně-demokratické. Moje 
vzpomínky na něho z let devadesátých jsou živé a svěží, jaké mohou zanechati 
jenom mladá léta. 

Zde jsou některé: 

V prvních počátcích pokrokového hnutí vystupoval Alois Rašín zřídka, 
jenom při význačnějších příležitostech. Nejprve ho od veřejného ruchu zdržovala 
plicní choroba, která ho nutila pobývati doma v Nechanicích nebo u vdané sestry 
v Krkonoších, pak příprava ke zkouškám právnickým. 

Přes to byl již tehdy mezi studenty dobře znám, čehož důkazem je, že spolu 
s Antonínem Hajnem .a Klofáčem v červenci 1890 zastupoval české studentstvo 
při slavnosti Mickiewiczově, pořádané u příležitosti převezení ostatků tohoto pol
ského básníka z Paříže do Krakova. Z této cesty přivezl si Rašín slaměný klo
bouk, neznámé u nás výroby, jímž vzbuzoval v našich kruzích značný zájem. 
Nosil již tehdy plnovous přistřižený do špičky na bradě, tvář jeho byla výrazná, 
pohled smělý, vystupování jisté. Celkem postava, jež se odlišovala a poutala 
pozornost, zvláště nás mladších. 

V srpnu 1890 mluvil AloÍs Rašín zajímavě i ostře o spolčovacím právu se 
zřetelem ke studentstvu na sjezdu Sázavana v Humpolci, patrně byv pozván Ka
linou nebo Klofáčem, neboť Sázavan nebyl jeho krajinským spolkem. Pak se 
odmlčel, věnovav se cele studiu. Tak jsme se aspoň domnívali, avšak mylně. I ve 
svém ústraní sledoval bedlivě politické děje. Jakmile udeřila hodina, postavil se 
do prvních řad tehdy se počínajícího ruchu státoprávního. "Národní Listy" 
v září 1891 doporučily, aby stoletého jubilea korunovace Leopolda II. na krále 
českého bylo využito na prospěch státoprávní propagandy. Časopis českého stu
dentstva vydal v zápětí na to výzvu k studentům, aby pořádali schůze, v nichž 
by poukazovali na obrovský význam státního práva a hlásali důležitost prove
dení jeho pro rozvoj národa. Provolání neslo sedm podpisů, mezi nimi Rašínův. 
Z podepsavších jsme na živu již jen tři! Dr. Ant. Hajn, Klofáč a já. ' 

Rozvinul-li se pak skutečně ruch státoprávní aspoň do té míry, jak na teh
dejší doby bylo možno, mělo to dr. Rašín velikou zásluhu, sepsav lidovou po
učnou brožurku České ,státní právo, kterou vydal Časopis českého studentstva. 
První její vydání bylo 26. září 1891 zabaveno, což jenom přispělo k povzbuzení 
zájmu a k velikému rozšíření dalších vydání, jež se rychle rozšířila v tisících 
výtisků. 

Dne 6. října 1891 byl na české universitě promován na doktora práv. K pro
moci dostavil se ve francouszkém baretu se slovanskou trikolorou, odznacích 
studentského spolku Slavie, což mu rektor dr. Frič po usnesení zvláštní profe-
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sorské porady na místě vytkl. Ve sv~m.proslovu pra~~: "Kr~čel js~m vždy pří
'mi cestami a přímou cestou dospel Jsem cíle. Rodlce mOJI vedlI ~nek 15",0-

~~ě ... " Zda v těchto prostých slovech neslyšíme již potomního polItIka a stat
nika Rašína? 

Pak šel na vojnu a vrátiv se na podzim r. 1892 věnoval se již cele veřejné 
činnosti, v níž neustál do dne, kdy stihla ho vražedná střela. 

V té době, na niž vzpomínám, uplatňoval ~e hl!lvn~ j~ko ~ovinář a řečník; 
Jeho směrnice byly: proti Habsburkum, pro ceske statm pravo - ale take 
otázky národohospodářské a sociální ho zajímaly. 

A. B. Dostal spáchal na něho ve veselé společnosti verš: 

N a nádraží je mnoho mašin, 
af žije doktor Rašín! 

Tento verš, nalezený rakouskou policií při prohlídce Rašínova bytu, byl 
považován za podezřelý. * 

Národ zná dra Rašína jako přímého, vážného, chladné~? a neúerosné~o 
muže zásad. My, kteří ho známe z mládí, víme, že dovedl byt~ I ~esel, ze ~e ra~ 
zasmál. A dovedl se smáti ,srdečně. Ve vyšetřovací vazbě praz~ke nov,?,mestske 
trestnice koncem roku 1893 byli jsme několik neděl I?ohromade v cele c:s. 84 n!l 
"panské" chodbě: on, Karel Stanislav Sokol, Ant. HaJn, Pravosl~v Vesely, Fer~~
nand Sl'ekl' a já. Říkalo se u nás "u šesti zastave~ých l'~daktoru a vydavatelu , 
protože tři naše časopisy, jichž jedni byli vydavatelI, druzl redaktory, .byly rakou~ 
skou vládou hned na počátku výjimečného stavu zastaveny (NeodVIslost, Nove 
Proudy, Pokrokové Listy). . 

Večer když se nesmělo již svítiti a nebylo možno čísti, nechtělo se za SVItu 
měsíce spáti. Otevřenými o~énky dolé~al jako v~ d~lky ruch Prah!" ktero~ 
jsme měli tak rádi a my slavilI černou hodinku. Rasm ne~d~ se ro;ho;onl a ~zp~ 
mínal na doby svého mládí v Nechanicích, na studentska leta v No;em. Bydzo-ye, 
Broumově a Hradci Králové. Hlas jeho tehdy jihnul a my poznavah, co v~lt~ 
dříme na dně jeho duše. Byl-li nebo zdál-li se v pozdějších letech drs,nÝn;t, UCl~lll 
ho takým život a pevná jeho vůle. Tuším, že si sám ukládal nepoddavah se CItu 
a že raději se jevil tvrdým, aby nebyl měkkým. 

* 
V trestnici na Borech jsme byli v sam~)Vazbá~~ ~oused~. Nemohli .isme 

ovšem spolu hovořiti, ani na procházce, kdy Jsme kraceh ry~hlym k:?k~m Jed,en 
za druhým ve vzdálenosti 10-12 kroků. Chod~l jsem za m~. Syatnl-h v me~ 
oku smutek, dovedl jej aspoň kradmo ~?zeny~ slovem, ~sme.;em nebo po 
hledem zaplašiti. V tajné poště, která JeJ spOJovala p~avldelne .s~ S?k~lem, 
Hajnem a mnou, vyslovoval bystré názory o běžných udalostech, Jez pIlne sle
doval a dovedl své dopisy zpestřiti humorem. 

Za vysokou zdí dvora borské trestnice stojí oby~né ~omy. dozorců. Z v oke~ 
prvního patra bylo viděti do dvora, kde jsme se prochazeh. V mch se v dobe naSl 
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procházky počaly objevovati dívčí tváře. Komu patřily jejich pohledy? Kráčeje 
za ním, brzy jsem pochopil, že jemu. Domněnka byla potvrzena i tím, že dívky 
začaly navštěvovati trestnický kostel při českých mších, ke kterým Rašín z po
vinnosti docházel. Dívky, sedící za hustými mřížkami oratoria, přes modlitební 
knížky vysílaly ohnivé pohledy do lavice, kde mezi ostatními Omladináři seděl 
Rašín, energický a ohnivý. Jen se usmál, když jsem pohledem dal při procházce 
najevo, že tento nevinný románek sleduji. Ať se dívky baví, když je to těšÍ, pra
vilo jeho gesto, já proti tomu nic nemám. 

O vánocích roku 1894 jsme se spolu na několik dní sešli v treslnické nemoc
nici. Stalo se to tak: Byl jsem z těch, kteří od samého začátku vazby protestovali 
proti ustanovení, že politický trestanec musí celý svůj trest, byť i sebe delší, ztrá
viti v samovazbě a to i tehdy, když po 3 letech nemá z toho výhod, jaké samo
vazba poskytuje (počítání 2 dnů za 3). Pro mne se tento zápas vyvrcholil v pro
sinci uvedeného roku, kdy konečně lékař uznal nutným, dáti mne do nemocnice. 
V nemocničním pokoji sešel jsem se s Jindřichem Hellerem, druhem z procesu 
Omladiny, který v samovazbách zešílel (umřel po převratu v ústavu choromysl
ných). Za mnou přišel podle dohody dr. Rašín, na ,tabulce nad postelí měl na
psanou, tuším, pleuritis a naši trojčlennou společnost doplnil pak brzy Alois 
Tuček s nervy vážně rozrušenými. 

Dojmy dnů předvánočních a vánočních, ztrávených v borské nemocnici, 
vylíčil Tuček ve své knize "Rok v samotách, historie z vězení." Mezi jiným tam 
praví: "Na Věkoslavovi není vidět choroby. Osmahlá a snědá tvář, pevných rysů, 
energického nosu, důmyslných oči kypí zdravím a hraje duševní čilostí. Vysílá 
k nám přes knihu trochu výsměšný pohled chytrého člověka, jako by s jemným 
humorem říkal: Špitál není jenom pro vás, milí marodi, také zdravý člověk se 
rád ohřeje a povyrazí. Ale musí býti praktický a zručný. Musí vidět za roh a sly
šet trávu růst. He? Z Věkoslávka bude jednou něco slavného a bohatého." 

Věkoslavem nazývali jsme v studentských dobách Rašína. Kniha Tučkova 
napsána byla roku 1903. Za 15 let nato stal se Rašín prvním finančním mini
strem Československé republiky a ,zakladatelem jejího finančního a hospodář
ského pořádku, známým a uznaným i v cizině. 

Beletrista Tuček viděl dobře do budoucnosti. Věk oslav stal se slavným 
mužem. Tuček nedočkal se splnění svého iproroctvÍ, .zemřev za války z vlastního 
rozhodnutí ve vinohradské nemocnici -. také jedna z obětí persekuce pokroko
vého hnutí -- a nedozvěděl se, že zasloužená sláva Rašínova byla zaplacena ne
zaslouženou mučednickou smrtí, kterou by byl jistě raději přijal z rukou rakou
ského kata, než z rukou českého člověka. Tři ze čtyř vánočních hostů borské 
nemocnice jsou mrtvi - a co smutku je skryto v jejich umírání a smrti! 

Zima, již jsme na Borech prožili, byla tuhá. Hodně sněhu, důkladné 
mrazy. V celách samovazeb byl nepříjemný chlad, zvlášť odpoledne, kdy se pře
stalo topit. Zato v nemocničním pokoji bylo milé teplo. Četli jsme noviny i knihy. 
zatím co Heller tupě zíral do prázdna nebo vykřikoval blouznivé fráze o krvavé 
revoluci. Tuček sám sebou i při pohledu na šílence zřejmě duševně trpěl. 
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Věznice Hory li Plzně. 

Podobizna RnšÍno\ra pořízená úřed.ně 
v tresnici na Borech r. 1894. 

Cela, v níž byl Dr. HašÍn na Borech 
\'ězněn od r. 1893-1895. 



Časem přistoupili jsme s Rašínem k oknu a zírali do zasněžené plzeňské 
roviny - tehdy ještě nebylo okolí Borů zastavěno - z níž se zdvihá hora 
Radyně. Hovořívali jsme pak o politice přítomné i budoucí a dohodovali sena 
tom, co budeme dělati po návratu z Borů. Bylo dohodnuto, že budeme pokračo
vati tam, kde jsme přestali v době zatčení, aže nebudeme zakládati samostatnou 
politickou stranu, dokud to nebude nutno. V tomto duchu napsal jsem ihned po 
návratu z Borů v listopadu 1895 do "Radikálních Listů" článek: "Prohlášení 
volebního boje sněmovního", který vyvolal v jedné části našeho hnutí mnoho 
kritiky a byl počátkem příštího rozkolu. Svému předsevzetí z borské nemocnice, 
jež sdílel i Sokol, zůstali jsme věrni. Teprve r. 1899 jsme vystoupili z mladočeské 
strany a založili samostatnou stranu státoprávní. Již dříve před tím roku 1897 
byl zřízen politický klub Neodvislost, jehož byl dr. Rašín jednatelem. V září vy
stoupil klub na veřejnost v Mostě .- přičiněním nynějšího vrchního soudního 
rady Jana Krouského(zemřel dne 11. února 1927) - kde řečnili Rašín, Sokol, 
Baxa. Byla to první politická schůze česká toho druhu v tomto městě. 

* 
Rašín byl charakteru nebojácného, odvážného, smělého, nepoddajného, 

chcete-li i vzdorného. V nebezpečí jeho odvaha rostla. V takových okamžicích 
svoji osobu stavěl stranou a byl ochoten obětovati sebe zájmům národa. 

Roku 1891 byl vyšetřován pro brožuru České státní právo. Sloužil tehdy 
jako jednoroční dobrovolník u zdravotního sboru ve Vídni. Vynutil si český vý
slech i protokol a nám do Prahy napsal: "Nebojte se o mne a ukažte, co umíte!" 
Na reskriptových schůzích v :Říčanech a Lužci mluvil proti Habsburkům a Ra
kousku. 12. září 1893, když byl policejně rozehnán politický banket na Žofíně, 
svolal Rašín schůzi k Choděrovům, kde odsuzoval nestatečnost některých 
poslanců a vybízel, aby šel domů každý, kdo se bojí. Když byla zastavena Neod
vislost, počal vydávati v Kolíně "Nezávislé Listy" a první slova, která v nich řekl, 
byla: radikální státoprávní oposice. Bylo to v jeho duchu, když "Nezávislé Listy" 
25. října 1893 napsaly: "Zvláště jsme pozorovali, ž.e protidynastický jejich ráz 
(1. j. demonstrací) byl všemožně křídován a zamlouván. Proč strkati hlavu do 
písku ?" 

Při přelíčení s Omladinou jako právník častokráte čelil jménem nás všech 
výjimečnému ,soudu. ,Tak smělá slova soudní síň pražská před tím sotva slyšela. 

Když koncem října 1895 nám byla hlášena císařská amnestie, prohlásil, že 
za milost nežádal, za ni se neprosí, ani ji nepřijme. 

* 
Z dávných vzpomínek odbočím do dob nedávných. Za války chodil Rašín 

s hlavou vztýčenou, i když bylo zřejmo, že ho arcivévoda Bedřich stejně jako dra 
Kramáře považuje za původce protiválečného smýšlení, šířeného z "Národních 
Listů". Když stál před soudem vojenským ve Vídni, zněla jeho řeč stejně směle 
a odvážně jako v dobách Omladiny, ač šlo tentokráte o život. A zase'vzkazoval 
do Prahy: "Na mne se neohlížejte a dělejte, co národu je prospěšno." 
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Dr. Rašín s~ášel vkli~ně každou kritiku, každý útok novinářský i řečnick' 
a;~~~s;~si' byl-ll OSOCOVml z pO~dajnosti nebo osobní nestatečnosti. Učinil t~ 
!' e y redaktor: H. v Kutne Hoře napsav nepravdu že se dr Rašín d 
sov ... al vrácení hodnosti důstojnické a že se domáhal úlev' při voje~ském cv?&~
Nezaloval u ,s~udu, ~l.e chtěl se s redaktorem bíti. Dr. Třebický a já (působil 'se~ 
tehdi vl K?lme) byh)sme ~u svědky. Pamatuji se, jak redaktor nejdříve ;zdo
rova 'Ta e Jak s.e.chvel, kdyz se octl tváří v tvář dru Rašínovi, a jak odprošoval. 

N~ust;)uPIt~ a !lvecou,:no~ti bylo, byť i nevyslovené, heslo jeho života. Ne
~~~~Plie~~ed 1v;2~ru~kaml ~m tehdy, k~yž bylo z.řejmo, že nejde o pouhá 'Slova. 

. . a ~ povědel na zaslany mu dOpIS legionářů: Ano, mluvil 'sem 

t
v, ParduI~llCíCh tak, Jak napsaly "Národní 'Listy'" a řeknu před soudem co J~sem 
lm mys 1. ' 

kl 
~~~stoupil ani před smrti. Dr. Rašín byl pravý Ihrdina před nímž by se měl 

s omb 1 nepřítel. ' 

* 
v Y červnu 1893 volal dr. Rašín na táboru lidu v Říčanech' VidT' 

del~lky. ~rvácet za mladočeský návrh na všeobecné právo hia~ova:í 1 J~~e 
~~~~~~l~~l~í~~~,požadavky dělnické, kdy zvedli jsme svého hlasu za spra~edliv~ 

~o tř!~eti lete?~ vrah zvedl proti němu zbraň jako proti nepříteli lidu V této 
souvIslostI je v zlocmu Šoupalově právě tolik tragedie, kolik ironie osudu .. 

Dr. Jan Třebický: 

Dr. Rašín a pan presiden t. 

~~ jaře v roce 1915 vyslala mne Maffie, tehdy již uvědoměle a cílevědomě 
pracuJlcl, za prof. Masarykem do Švýcar. 

h Zla hranice do~tal jsem se jako obchodník pod záminkou, že jedu prodávati 
c me a navazovatI styky pro "Medicu". 

~r: ~~šín a dr .. Scheiner mne napěchovali zprávami. Byly z nich mnohe' 
velmI vaz ne a důležIté. 

. k Kd~ž j~em se dva, tři dr;y zdržel v Curychu a navštívil nějaký pivovar a che-

Ž
mlc ou ovarnu, abych mel prokazatelnou obchodní činnost zajel lsem do 

enevy. ' J 

dek ,~rof. Masar~~ bydl~~, j~k. známo, v malém hotelu Richmonde. Pokoj histo
~, ~n:d byl, ~l bude jmyml popsán. Pečlivá registratura' na stole stOj'Ul ku 

psam, Ja o mlVaJí profesoři na katedrách; všude knihy, brožriry, akta. " ( . 
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Přijetí prosté a srdečné, jako bych včera opustil seminář v Klementinu, do 
kterého jsem občas chodíval za studentských dob rozebírat Spencera. 

Vyřídil jsem své poslání. Tlumočil jsem vzkazy v Praze memorované a přijal 
odpovědi i vzájemné vzkazy. 

Po odbyté práci a s nastalým večerem vyjel se mnou p. profesor na pro
cházku. Jest pochopitelno, že zůstává pro mne nezapomenutelnou tato pro
cházka; dnes budiž z ní jen toto zaznamenáno: 

Prof. Masaryk znal můj důvěrný poměr k Rašínovi a přirozeně jsme se 
v rozhovoru k osobě Rašínově a jeho činnosti v Praze vraceli. Nebylo dlouho od 
procesu Švihova, u jehož příležitosti se Masaryk s Rašínem nejúporněji utkali. 
Nepodivoval jsem se proto, že mne p. prof. Masaryk o Rašínovi, v němž právem 
viděl nejsilnější element pražské revoluční práce, zpovídal. - Mluvil jsem zcela 
otevřeně. Nikterak jsem nekryl Rašínovu tvrdost, až tvrdohlavost, nezakrýval 
jsem, že Rašín nerad zapomíná ran, které obdržel; ale s plným přesvědčením 
ubezpečil jsem prof. Masaryka, že podá-li Rašín na usmířenou ruku, jest usmířen 
a nevzpomene více nikdy zloby minulých dnů. 

"Dobře tedy," řekl prof. Masaryk, "Vy sjednáte mi pro budoucnost s RaŠÍ
nem takový poměr, abychom oba si byli jisti, že minulost je zapomenuta a že 
velký cil, za kterým pracujeme, činí z nás přátele." 

Znal jsem příliš dobře svého starého druha a mohl jsem proto bez dlouhého 
rozmýšlení prof. Masaryka ubezpečiti, že tento úkol rád na sebe beru a že ho 
předem považuji za vyřízený. 

Pršelo jen-se lilo, když jsem na Quai du Mont Blanc s pohnutím tiskl ruku 
na rozloučenou svému bývalému učiteli a budoucímu presidentu republiky. 

Mé poslání u Rašína bylo velmi zkrátka vyřízeno. 
"To přece rozumí se samo seboul" odpověděl bez rozmýšlení, určitě, přesně 

a srdečně. . 
Uplynula tři léta války. Opět Rašín to byl, který hned po převratu mne vy

pravil-- tehdy už jako kurýra provisorní vlády - do Paříže. Jel jsem do Paříže 
plný týden - přes Halii - a dojel tam asi dva dny po tom, když president 
Masaryk přijel z Ameriky. Kvapil a já byli jsme po převratu první, kteří jsme při
nášeli do Paříže zprávy z domova. Nyní ne už pracně memorované, nýbrž 
oficielní a v kurýrských pytlích zapečetěné. 

President Masaryk byl na přehlídce legionářského pluku v Cognacu a teprve 
druhý den po svém příjezdu mohl jsem mu podati zprávu. 

Setkali jsme se u ministra Beneše v rue Bonaparte 18 a sotvaže jsem měl 
možnost vysloviti několik slov uvítání a úcty, -když pan president mne přerušil: 
"A s Rašínem jste mi záležitost vyřídil?" "Vyřídil, pane presidente, račte se 
úplně spolehnouti." 

Před vánočními svátky odejel president do Prahy, kdež byl jásotem všeho 
lidu uvítán. Já vrátil jsem se v lednu a měl jsem ihned vyříditi v Praze specielní 
vzkazy ministra Beneše. 
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v, Spěchal jsem na hrad. Pan president přijal mne a vyslechl zprávu. A zas už 
Rasm. 

. "Řek~ jste. mně, že jste záležitost s Rašínem upravil; já ho ale dosavad viděl 
Jen dvakrat, třIkrát při příležitosti čistě formální." 

Tož z hradu do Žitné a ze Žitné znovu na hrad. 

, ".Raš~n příliš si váží funkce presidenta republiky, nežli aby ho mohl vyhle
davab, nejsa volán." 

Pan president vzal s úsměvem tuto správnou odpověď na vědomí. 
Tím skončena má funkce prostředkovatele. Nevím, jakým způsobem byla 

prolomena tato poslední přehrada povinné úcty. Vím jen, že od tohoto okamžiku 
až do Rašínovy smrti byl poměr presidenta k Rašínovi a Rašína k presidentovi 
nejs:~ečnější. Stýkali se z~usta mimoúředně, podnikali spolu vyjížďky, president 
navstevoval Raš~novu rodmu. Rašín se nejpřátelštěji stýkal s presidentem, i když 
nebyl ve vládě, I v době rudozelené koalice, jejímž byl, jak známo, po svém 
způsobu velmi nepříjemným odpůrcem. 

Z třicetiletých nejintimnějších styků s Rašínem mohl bych vyprávěti mno
h?u o~~P?mín~u; ~d Borů až,?o podolské ~an~toře, od Omladiny, "Radikálních 
LIstu az.k tyden.l~u "Sl~vo a ~ reorgamsacl strany mladočeské. Dělali jsme 
spolu ~~vmy, polIhku, dIvadlo 1 volby do města (skvěle jsme tehdy propadli!). 
StýkalI Jsme se v dobách veselých i zlých, kdy děti stonaly a starosti tížily. 

. Vybral j~em tuto vzpomínku, poněvadž jest mně nesmírně drahá a poněvadž 
Jse~ hrd na uIohu, která mně v ní připadla. Je mi drahá nejenom osobně, nýbrž 
take proto, že přes vše dokumentuje něco, čemu ve dnešní vřavě takřka 
těž~~)e uvěřiti. Dv~ velcí lidé tak různých a vyhraněných individualit, kteří po 
cely ZIVOt se potíralI, dovedou se najíti, sblížiti, spřáteliti a naleznuvše se dovedou 
zůstati k sobě loyálními. 

Jsem šťasten, že mohu býti klasickým svědkem takovéto vzácné výjimky 
v dnešní době stranické zloby a rozběsněné demokracie. 
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F. K. Zachoval: 

JUDr. Alois Rašín jako obhájce. 
(Vzpomínka na rok 1914.) 

Počátkem března r. 1914 přišla nová sensace: důvěrník klubu říšských 
poslanců národně-sociálních a parlamentní zprav~daj, ,:Českého S~ov~" Ph~. 
Emil Šimek, byl veřejně obviněn, že nabídl ra~~uske vlad~ ke kOv~Pl naro~ne
sociální obstrukci za 350.000 K. Po Švihovi - SImek! Zpravu tu prmesly neJprv 
"Národní Listy" a já v nejbližším čísle ,,~áchodských Listů:'vkapitál.ně ji rozvedl 
a omastil. Působila drtivě. Redaktor E. SImek podal trestm zalobu Jak na o~po
vědného redaktora "Národních Listů", spisovatele dra S~r,:á<:e Hvenera, tak 1 na 
mne - k velké radosti všech mých "přátel" z řad socialIstu vsech barev na 
českém severovýchodě. 

Jako dra S Henera před pražskou porotou tak i moji obhajobu před soudem 
v Hradci Králo~é převzal ochotně tehdejší říšský posla~~c dr. Alo~s Rašín. P~vní 
jeho vzkaz zněl stručně: "Račte učiniti podle našeh,,~ pnkl~du: ~z vbu~et,e I!red
volán k výslechu, prohlaste, že nastoupíte hned v pnI?ravnem vY,se!ro~am du~az 
pravdy a že si za tím účelem vyžadujete ~4den~í lhu,tu. k p~~an: duk~z~vych 
návrhů. My jsme již návrhy takové podalI a svedkove JSou JIZ predvolam. Po 
jejich výslechu dostanete podrobné pokyny." - Tak se stalo. 

Dne 29. května 1914 napsal mně dr. Rašín vlastní rukou: "Hraběte St~!gk,ha 
vedli jsme o tom, že mu bylo hlášeno úředně, že jménem národně-socIalmch 
poslanců dr. Šviha žádal mimo změnu ji~týc~ paragrafů od~~nu 10?000 <!~lek~ 
převyšující, že o.n odpověď na to nedal; ze dale bylo m~ hla"seno, z:, se Sm:ek 
telefonicky dotazoval po vyřízení, že odpověď nedal; dale, ze ho zadal ŠVIha 
o rozmluvu v ministerském předsednictvu (ne v parlamentě) a že opět mu nedal 
odpověď. Dra Kramáře není třeba ~ésti. Ved!~ jsme ,ho proto, aby byl zá~l~d"pro 
Stiirgkhův výslech, což nyní není treba. S pratelskym pozdravem dr. Rasm. -

Dopisy tyto mám v origi.nále. 
Průběh je znám. Výslechem hraběte Stiirgkha a dvorního rady Gre!fa zji

štěno, že skutečným prodavačem národně-sociá!ní ?bstruk~: ?y~ sám pred~ed~ 
klubu nár. soc. poslanců dr. Karel Šviha - EmIl Šunek ucmIl Jen telefomc~{y 
dotaz. Poněvadž v "Národních Listech" i u nás mířeno bylo přímo na EmIla 
Šimka, musilo dojíti k odvolání. Tím však ošklivý čin nabídky obstrukce ne
setřen. Dr. Servác Heller dal ve čtvrtek 2. července 1914 před pražskou porotou 
Emilu Šimkovi určitou satisfakci - poněvadž v "Národních Listech" ale S?U
časně dostal co proto celý nár. soc. poslanecký klub, - "Čes,.ké Sl?v~:: pohroZl~o: 
"Počkejte, je tu ještě další proces -s redaktorem "N achodskych LIstu _.. s hm 
zatočímel" 

Nezatočili. 

Zatím se v Čechách a vůbec v Rakousku prudce zablesklo. Na ulicích 
v Sarajevě vyvstal mstitel - za krátký čas potom propukla světová vo~na. 
Dr. Šviha zmizel v propadlišti - nebylo pochybnosti, že udeřila také naše hodma. 

153 



Všechny spory rázem zmizely. Přišla zpráva, že na západním bojišti padl syn 
Arnošta Denise - u nás čekalo se na zatýkání. Mysl všech lidí byla obrácena 
jinam. Ale Emil Šimek svou druhou žalobu neodvolal. Nestačila mu satisfakce 
Hellerova a tak dr. Alois Rašín musil celou věc prováděti ještě jednou. 

Poněvadž propuknutím války porotní soudy suspendovány, hlavní přelíčení 
proti mně nařízeno na úterý 10. listopadu 1914 před šestičlenným senátem kraj
ského soudu v Hradci Králové. Sloužil jsem tenkrát jako poddůstojník u doplňo
vacího velitelství zeměbraneckého pluku Č. 11 v Jičíně, kde byl nadlékařem 
hronovský můj přítel dr. Lubor Saska, nadšený Sokol. Jako vojáku hrozilo mně 
zvýšené nebezpečí - a tak dr. Saska provedl odvážnou věc: poslal mne na 
několikatýdenní "dovolenou", takže soudní obsílku dostal jsem jako civilista. 

Den před přelíčením poslal mi dr. Rašín stručný telegram: "Přijeďte večer 
určitě do Grand-hotelu. Čeká Rašín." Odejel jsem do Hradce nejbližším vlakem 
- dr. Rašín už seděl u malého stolečku v jídelně Grand-hotelu a čekal. Sám. 
Přijal mne s úsměvem. 

Sotva jsem usedl, ukázal mi na několikačlennou společnost v kavárně. Viděl 
jsem dra Ant. Kloudu, tajemníka čes. soc. strany Seidla, a několik předáků 
národních socialistů z českého severovýchodu, žalobce E. Šimka jsem osobně 
neznal. Dr. Rašín poznamenal suše: "Slétli se k hodokvasu." Seděli jsme sami 
dva - teprve po 9. hodině večerní přijel vídeňským vlakem dvorní rada Greif. 
Dr. Rašín o procesu vůbec nemluvil- jistě celý plán měl už hotov _ jeho mysl 
byla jinde. Vilémovy hordy pustošily Belgii - a ruský kolos selhával už na po
čátku, generál von Kluck mířil na Paříž. Bylo zřejmo, jako odvolal dr. Servác 
Heller, že musím odvolati i já - šlo jen o formu a snesitelné podmínky. Dr. Rašín 
tušil obtíže - ale jen se usmíval. Dal mi několik pokynů _ ráno byl první na 
nohou. Hlouček národních socialistů byl rozmnožen o generálního svědka dra 
Švihu. Objevil se v kavárně v kožiše - ale žlutý a přepadlý, nikdo z nás si ho 
nevšiml. 

Přelíčení bylo stanoveno na 9. hod. dopolední - těsně před odchodem 
z Grand-hotelu představil mne dr. Rašín dru Ant. Kloudovi a red. Šimkovi a bez 
účasti generálního štábu národních socialistů, který zatím už odebral se k soudu, 
zahájil jednání o podmínky smíru. Dr. Klouda žádal nemožnosti _ dr. Rašín 
suše odpovídal. A jen se usmíval. - Slavný senát už čekal. Poněvadž obě strany 
projevily ochotu k smíru, zástupce Šimkův dr. Ant. Klouda stylisoval· potřebné 
prohlášení. Dr. Rašín skorem při každé větě odporoval, žádal úpravu po svém
mušketýrská jeho brada byla v stálém pohybu. - Oči hořely. Byl neúprosný. Ač 
hájil obviněného, ně kolikráte hrozil přerušením - pokutu 400 korun vyhradil 
pro vídeňský spolek "Komenského" a bránil se, aby placeno bylo svědečné _ 
nakonec pak vůbec po ostrém střetnutí se s předsedou senátu odmítl podepsati 
protokol! - A nepodepsal! - S jednoduchým odůvodněním: že neuznává toho 
potřebu. Věděl dobře, že pravý vinník, který tak zostudil českou věc, chodí 
zsinalý a žlutý v soudní chodbě. 

A tak smír s E. Šimkem pro obvinění z prodeje nár. soc. obstrukce skončil 
bez Rašínova podpisu. Za obhajobu dr. Rašín nevzal jediného haléře. 
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Jan Ziegloser: 

Několik reflexí ze života Dra Aloise Rašína. 

J dou ZVe dr Alois Rašín byl povahy velmi vyhraněné, osobité a tím e prav,. " I' v k 1 Vh 
dá vysvětliti proč byl méně přístupný ŠIršímu přate stVl, proc o em ne ~ 

~~bylO tolik dr~žnosti, jaká se v celku. jevi.la v kruz!c~ přá!~llokrokového hnutI 
let devadesátých vůbec a mezi OmladmářI samotnyml zvlaste. 

V 'edné své polemice v roce 1912 uvedl,že ze svého odsouzení v O~~a<;lině 
nikdy ~etěžil ve veřejném životě. Klidně snášel samovazbu na Borech. Meh:h ho 
spoluvězni rádi nebo ne, ne:nohl se přesvědčiti, poněvadž byl v samovazbe, ale 
on je měl rád a staral se o ne. . , 

Dr Rašín byl si vědom, že pokud se domohl vlivu, st~l~ ~e t? len proa:l 
a oceně~ím jeho schopností, bylo mu zcela přiroz~n.é, ž,e z v~reJ~e:lO ~lvota m~ze 
míti jen škodu. Netušil však, že se stane obětí P?htIckeho zake:~llctVl. , Ve. sv~~ 
velikém a spravedlivém sebevědomí dov~dl ~ýh ,n~p~?sto ~epflstup?y~ I v~c: 
vlastním druhům z hnutí, jestliže nestálI v Jedne hnu. s mm ~ o mchz. se. o 

ýšlel že postrádají smyslu a schopnosti soběstačnostI, odkloml se od n~ch I za 
:olndsll sebe krntších. Kdo ;,š~k ~t?P~val i~~lO činnos~:;, dO~ě Vá.l~y t pre~č~::i 
čením, ve vězení a po propuštem, vId~l: Ja~ ~flmo s aRo I tic ou JI~, o ~~ P hl' dl 
se zhroucením Rakouska a na jeho .~:l~e~lln~ch s n~sl sam~st~tnos 1. • o ~ oe _ 
jeho přímo gigantickou práci na zallstem naseho statu, v n::mz za~hyhl ne~d~le 
žitější nerv našeho života, musel býti naplněn k němu nezmernou laskou a uctou. 

Z toho je zřejmo, že dr. Rašín byl přímo mozkem pokro~ového hnutí, ne~oť 
krásnou duševní zaníceností dovedl realisovati své myšlenky 1 ,s~:=thy a ~ dale~ym 
pohledem do budoucnosti odhadovati postup práce a celkove cmr;~st~ ~~ ~ no
vení české samostatnosti. Tím se dá pochopiti, proč to mdlohl b?t~'t~e ~e ~~k 
který ve významném, a, důlež~té~ odboji v zá~emí dove zac y 1 1 o amz 
našeho osvobození adah prvm zakon našemu statu. 

Vzpomínám si, když rozlehl se hlas v novoměstské bas~~le, že ~r. R.ašín 
řib I mezi nás, že i za ním zapadla závora vězeň~kých vrat, 'pflpa~la nam, J~ko b ~m b la vlita nová síla k odboji a vytrva'lostI, V tom, n~s 'p0~~lovalo neJen 

j!hO jiskrIé oko a stále se usmívající tvář, z níž zíralo odhodlam a JIstota. Posllo
vala nás víra v něho. 

Po opuštění žalářů, jak z Borů tak z Pankráce, omladinářské hnutí roz~ilo 
se do různých stran, však všude, kde zakotvilo, znamenalo obrodu a v:ystupnoi 
vání českého sebevědomí a snah osvobozovacích. V tomto rozestupu o~np~~~l ~l 
vždy dr, Rašín jako stratég, který disponuje jistotou zá~~h pro SVU} ve, J ~l, 
a který je si vědom, že až přijde ona velká chvil:, yoda,fl .sve :n~v,veskery ces ,y 
odboj přivésti do jedné linie. Dočkal ~e ~0I:? a k~yz, ~ak vyshzne hCl ~o~~vtlu s~n:~ 
tor d" Fr Soukup viděl ten nekonecny pnval hdskych hlav, po prv,e V,l ; v Jek 
oku ~iiU ~ stačil p~onésti jediné přání: "Hoši, jen aby to bylo bez Jedme kap y 

155 



krve!" I to se mu zdařilo. Ale jemu samému nastal boj titana. On, člověk prostý 
jakékoliv falešné sentimentality, který se přátelil jen se silou vědomí a schop
nosti, jež si dovedla stačiti i za sebe tvrdších okolností, což konečně za své perse
kuce v mládí i za války dokázal v plné míře, musel zápasiti s poválečnou 
psychosou. 

Dr. Rašín, jako pravý hospodář státu, země, jež byla nepřátelskou vládou 
v pravém slova smyslu vydrancována, cítil hluboce oběti těch, kteří dovedli po
ložiti za naše osvobození život a proto žádal, aby ti, kteří životy zachovali 
a nová generace u vědomí vděku svých otců a těžce strádajících matek, pod
stoupili práci na upevnění naší samostatnosti láskou k práci a s plnou životnt 
schopností. 

Prodchnut tímto zájmem, vyslovil se i vůči svým voličům nepokrytě, že 
poslanec může míti voliče své rád, ale poslouchat jich nemusí, jestliže to, co oni 
od něho žádají, není v té linii pokroku, jak si on představuje. Žel, že nebylo dosti 
na samotné poválečné psychose těch, kteří skutečné i smyšlené válečné utrpení 
chtěli niíti v pohodli a rychle odčiněné, přišli ještě ti, kteří ve falešném pojmu 
svobody a bezmezné náročnosti, postavili se v čelo těchto řad, hovíce všem so
ciálním fantasiím i prostým nemožnostem. Došlo to tak daleko, že podávali re
publice účty za politickou minulost, místo střízlivé práce. A, tak byl tento ideální 
a přece praktický muž, dr. Alois Rašín vržen v nenávist a to právě od těch, kteří 
sice v rozhodném okamžiku dovedli se české revoluci postaviti v popředí, ale 
dobrý, český duch, jakým se honosil nejlepší syn našeho národa, dr. Rašín, byl 
jich vzdálen. Infikovali českého ducha, abych mluvil ústy literáta, který sice 
výstižně dobu tu charakterisoval, ale dědictví to dnes sám v sobě hostí, šílenou 
politickou vášní a vzteklinou, kterou českou duši otrávili. 

Odtud pocházelo to štvaní se strany čsl. socialistů, když České Slovo dne B. 
ledna 1923, po Rašínově mužné odpovědi na útok dra Patejdla, min. rady kan
celáře presidentovy a jeho druhů z Čsl. O. L., za to, že stál proti všem snahám 
těch, kteří projevili zájem dáti si honorovati práci, konanou pro národ, zvlášt
ními výhodami, dovolilo si napsati, že obchází s drem Kramářem s provazem na 
krku česká města a městečka, vymáhaje pro sebe vůdcovstvÍ národa. Ovšem, 
když pak dílo štvaní bylo doděláno, napsal tentýž list dne 17. února 1923, že dr. 
Rašín již za Omladiny a starého Rakouska ukázal, že jest ochoten přinésti spo
lečné naší věci každou oběť a za války v žaláři vystupoval proti Rakousku s ta
kovou neohrožeností a udatenstvím, že sami nepřátelé byli ohromeni ... 

I značná část učitelstva, která právě měla pochopiti, že nový stát, chce-li 
míti budoucnost, musil omeziti pro tu dobu platy, které však stále byly větší za 
národní práci, než zbylo těm učitelským pionýrům, kteří v cizím otroctví sami, 
kromě velikého úsilí, dovedli obětovati poslední haléř na rozjasnění a povznesení 
české duše, pro boj· za svobodu, kdežto mnozí učitelé v této době hrozili pasivní 
resistencí na újmu výchovy českého dítěte. 

Za tohoto stavu věcí logicky vytvořila se atmosféra, v níž byl zákeřně za
sažen generální tvůrce a držitel českého státu, lidskou zrůdou, pathologickým 
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zieve~ ml~?l' A ~. té době ~:~v;::~~~ pi~~d~:: ;~::'~Y;;žnj!o~ar~t~:k~~~f::~ 
v: sve ,:eznzenos 1, !SOu zo, vtiskl zkaženému mladíku revolver do ruky proh 
~~vodCl. Kd~b~n~~~h;p~~~~ůrců našeho státu, býval zvítězil, znamenalo bl, t~ 
~ron~~ud~š~~~í i hmotné otroctví, I?orobu horší předcházejícího jařma a zacate 
konců našeho státu, ne-li národa vubec. 

, . h' v, ze vzali jsme za svá slova dra Fr. Soukupa, 
Proto v pohnutI a v hc e pnsa , I dO , v ké tradice pronesl 

který v upřímném zaní~~n~ a v d~chu ~vé ~::~í~:; nl:~:vu Rašínovu~ byl~ 
slova, jež ,!sou do dnes Zlva: "J~l~~sto,;e:e na nás všech, abychom prokázali 

~~~~u~;~;t~f;:~~~~vou s~:f:' ž~ ~to ~ána nebkyla avnenbaU~eehsoigoncáhler~n~OZ~d~:;~ 
• v I 'mi pouty sem ne vse ol ol 

ablednaop~kst t~:~e;tě::nt~~: ~;Yodváží sáhnouti na dílo, vy!vořené mo~ky, hrno-
u oucn . , v , Vl e ruce vsech doma I za ra-

zoly a krví neilepšíc~ v': národe. St!atZlme ast~~~~l:~~ národa pr~vda a skutečná 
nicemi, kdož se odvazl rozvrace 1 o, co ' 
humanita a historická spravedlnost." ,., '. 

Omladináři jsou ~~~svěd?eni, že je.nRnt:~o~ní v~~~~Up~~feCI~~~lo~:r:~~~:::~_~i 
zabezpečují stát, přenasl nov~ generaCI asmuv o , 
držeti k sobě, udržíme republIku. -
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VZPOMíNKY ČLENŮ REDAKCE 

NÁRODNÍCH LISTŮ 



Vinc. Červinka: 

Od mládí do včerejška. 

Jistý ruský literární historik nedávno, v jakési srovnávací literární studii 
ukázal, kterak i slavní básníci, kteří na svou dobu a do daleké budoucnosti vrhli 
mocnou stopu vlivu, sami zdají se spadati do doby mnohem vzdálenější, když 
měli osud zemříti v časných letech, jako na př. Lermontov (271etý) neb Puškin 
(38Ietý). Podobné zjevy bylo by možno ovšem zjistiti v každém písemnictví, také 
u nás: kdo si uvědomí hned, že na příklad bratři-básníci Bohdan a Edvard Jelín
kové, z nichž první zemřel už před víc než půlstoletím (1874), byli vlastně vrstev
níci, a dokonce 'mladší vrstevníci, než žijící dosud - bohudíky! - naši součas
níci Jirásek, Herites, Kořenský, Antal Stašek, Štolba? 

Totéž, a s~ad ještě větší měrou, plati o politicích, kteří o tolik intensivněji 
žijí svou dobu a s ní: dr. Alois Rašín, kdyby ho nebyla před 4 roky již trefila po
tutelná rána ze zadu -- jaký krutý, hořký osud: rána ze zadu do muže, jehož 
nejmarkantnější vlastností právě bylo, že na všechno šel zpříma, čelem! - byl 
by letos dosáhl teprve svojí šedesátky, a kdo jsme ho dobře znali, nepochybu
jeme, že při jeho houževnaté povaze, při jeho střídmé životosprávě, při jeho ra
dosti z práce bylo by se při ní především konstatovalo, jaký je ještě ... mladý 
junák! A zatím - byť sebe intensivnější byla síla vzpomínek, byť rodina, přátelé 
a spolupracovníci, jeho strana politická, list, který opustil, byť všichni sebe 
častěji litovali uprchlé, zmizelé energie, je to přece jen pouhé vzpomínání, jež nic 
už nevrátí a postava i život čim dále bezpečněji patří už jen - historii. 

* 
Dra Al. Rašína znal jsem od vidění již jako gymnasista - jezdíval poměrně 

často do mého rodiště, do Kolína; buď na nějakou schůzi, nebo zastoupit tehdej
šího redaktora Jos. Škábu v jeho listě, radikálně-pokrokovém týdeníku "Labské 
Proudy". Bylť Kolín v první polovici devadesátých let jakousi filiálkou Prahy 
v době výjimečného stavu, a tisk jejich strany, či vlastně skupiny, uchyloval se 
sem, když nemohl obstát v Praze. Brzy však jsem ho poznal i osobně, to už 
v Praze v prvních letech universitních, v tehdejším "Klubu Mladých", který za
ložila právě skupina býv. radikálních studentů, vyšlá z pokrokového hnutí: dr. 
Třebický, dr. Preis, nebožtík K.! S. Sokol a jiní. "Klub Mladých" byl novinkou 
v tehdejším spolkovém a společenském životě pražském: chtěl býti mostem 
mladé generace - střediskem studentů a starších kolegů, vstupujících do života. 
A když roku 1900 Rašín a Sokol začali vydávati "Radikální Listy", octl jsem se 
jakoby bezděky mezi občasnými přispěvateli listu. Vojna a studie a roztěkané 
tužby mě pak asi na rok dostaly z Prahy a když jsem se vrátil, příštího roku na 
podzim, dr. Rašín, rozešed se před tím již s "Radikálními Listy", jež koncem roku 
1900 zase zanikly, chystal se 'založiti si svůj vlastní týdeník. Měl se původně jme
novati "Č i n", ale dostal jméno "S I o v o" a jeho první číslo vyšlo k Vánocům 
1'. 1901. Byl jsem pozván ke spolupracovnictví a zase tak bezděky stal jsem se 
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s:polup;acovník~m ,;Slova" hned od prvního čísla, s počátku občasným, pak pra
vldelnym a posleze Jeho redaktorem. Tak jsem se stal žurnalistou. 

Dr. Ra~ín, sá,m v!bor~t žurnali~ta, pohotový, přesný, jenž vždycky věděl, co 
chce, y b.'ťl m! n~ te dr~ze uCltelem, dusledným a velmi nabádavým. Psal isem pů
,:odne hte!arm ;eferaty, p~~ divadelní, feuilleton, pomalu jsem přešel na poli
t~ku, d~ na~o?n:ho hospodare, do všeho. To 'byla také součást jeho učení: žurna
lIsta ma znah vseck~, o vše se zajímati, o všem se dovésti informovati tak aby 
o tom dove~l n~psah kloudně, věcně, srozumitelně.·. By I přísný předevší~ na 
s:~e, ?~oto .~a~sl ~a.mozřejmě jsme chápali my mladší ~polupracovI1íci, že byl 
pr~sny 1 na pne. Cltlt nemohl povrchnost a polovičatost v ničem ani v soukromí 
a~l ve veřejném životě. Sám jsem brzy poznal, jak vážně pojí~al úkol žurnali~ 
shky. "Slovo", které jsme vydávali první dvě leta (1902 a 1903) jako týdeník 
Y s?b?tu (u Beauforta), počátkem 3. ročníku změnili jsme v pondělník tehdy 
Jedmy pondělník pražský (1904 v tiskárně Wiesnerově, 1905 u Grégrů v Tůních) 
aby tak týdeník, přinášející zároveň aktuality z neděle lépe mohl vniknouti d~ 
vrstev čtenářských, které jinak mu byly uzavřeny. ' 

Sve ~vým "Sloven;" (s úz~ou skupinou spolupracovníků) vystoupil dr Rašín 
na ver~Jno~t, ~y ~!~sa~ pot~ebu kon~en~race všech schopných politických sil 
pn? bOJ ~ Vldm, na nsske rade, a v prazske samosprávě: tady byl to konkretně 
bOJ pr?Íl uzavřeném,u k;uhu tehdejší staročesko-mladočeské koalice v městském 
za~t~pI!elstv~~ v, ota~ka~h ~še~becně kulturních byli jsme volný, kozácký list, 
bOJ~JICI p~ob sosactvI, khkarem, maloměšťáctví a hlavně proti pokoutnímu špi
navemu

y 
t~s.ku, kterýv se tenkrát po Praze a jeho předměstích silně rozlézal. Díl.;;.y 

ton:? ~eh Jsm: na vse~~ stranách nepřátel víc než dost, ale to nás jen těšilo, a dr. 
Rasm Jako by cerpal pnmo energii z takových zápasů. 

. N ezap?me:1Ut~lny .~i zůstanou pravidelné týdenní porady redakční, které 
Js;ne te~~rat nnvah. JejIch program se jaksi brzy ustálil a první půle byla věno
vana kr~t!ce př:~e~lého čísla, ?tevřené, sebemrskačské, a teprve druhá _ pro
g;am~ cI~lav P~lshh~. ~ POdIVU, čím víc otevřených nepřátel jsme získávali, 
hm vlc"d~vernych'v,mti~ní~h v.sto?p~n?ů, spolupracovníků. Politicky udával 
::Slov~ ton dr. ~asm .svyml brItk~ml uvodníky a politickými úvahami. Úkol 
JI?h vs~k nespatr~val }e~ v~ ~e~em, ~,?-m~aně za každou cenu, nýbrž v podrob
?em vykladu,. v presvedcovam ctenaru. Prekvapovalo mne s počátku, později mi 
lmpon~valo, ~ak d?ved~ le?k~y ,:lastní článek již napsaný zahoditi, když se mu 
~dal~, z~ nem dO"st:: logl?ky, (lostI přesvědčivý. Míval při tom občas vzácný zku
seb~l k~men: p:ecetl ~vodn.ík, y na. němž mu zvláště záleželo, svojí paní; roz
umela-lI ~u dob~e, vystIhla-lI nekohka slovy, jednou větou, co v něm chtěl říci, 
brlo d~~re. Ne-h, tento muž,. ~elmi zaměstnaný, vlastně stále pracující, beze 
vseho ~lanek ro:trhl, ~o na~sal !e] znova, neboť mu záleželo na tom, aby mu bylo 
rozu~eno, aby oct~~~rum J~s.ne a pregnantně - arci málo slovy - pověděl, co 
p~vazoval za dulezlte a polItIcky výchovné. Dlouhých "hadů" novinářských ne
mIloval a nesnesl vůbec v novinách. 

* 
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Když jsme se pak na sklonku roku 1905 dohodli zastavili další vydávání 
"Slova" a já se rozhodoval, že pojedu na delší studijní cestu do Ruska, kde bylo 
právě revoluční hnutí a chystaly se volby do prvního ruského parlamentu -
snad na půl roku, snad na rok, dr. Rašín byl první, jenž schválil můj úmysl. 
A když jsem na zimu 1906 po návratu do Prahy se ujal (se zesnulým redaktorem 
J. Maříkem) vydávání "Nové Politiky", pozdějšího "Dne", jenž připravoval 
cestu politické skupině dra Kramáře a zároveň i starému plánu dra Rašína pro 
koncentraci všech živých českých politických sil národních na půdě vídeňské
byl ovšem dr. Rašín první, jehož jsem požádalo spolupracovnictvL Slíbil ochotně 
a: byl opět právě tak přesný, plný iniciativy a zájmu, jako ve svém vlastním listě. 
Tou dobou zrála již myšlenka koncentrace uvnitř tehdejší strany národně-svo
bodomyslné a došlo k ní pak skutečně na jaře 1907; když pak "Den", vycháze 
jfcí dosud jako ob deník (třikrát týdně) změněn byl v deník, přestoupil jsem do 
redakce "Národních Listů" 1. dubna 1907 v dohodě s dr. Kramářem a tehdejším 
ředitelem jejich dr. Grégrem. 

Za nějaký čas došlo pak k novému rozladění mezi politickým vedením nár. 
strany svobodomyslné a "Nár. Listy" pro postup české delegace ve Vídni a otázky 
rázu taktického. Tehdy již dr. Rašín pracoval energicky ve straně, a když se čím 
dál jasněji ukazovalo, že strana reorganisovaná pro svůj rázný postup nemůže 
postrádati "Nár. Listů", že je nezbytně třeba připoutati veliký deník také orga
nisačně k ní, pracoval důsledně spolu s dr. Kramářem pro tuto myšlenku a záhy 
podařilo se mu získati pro ni všechny vlivné složky strany. 

Tak došlo na sklonku roku 1909 k dohodě o získání "Nár. Listů", a dr. Rašín 
se zdvojenou energií od Nového roku 1910 ujal se řízení listu i tiskárny, tvoře 
spojku meú správní radou a ředitelstvím akciového podniku strany - Pražské 
akciové tiskárny - a redakcí "Nár. Listů". 

Tak sešli jsme se k nové společné práci a všichni z kolegů redakčních, 
starších i mladších, dosvědčí jistě milerádi, jak harmonicky se utvářila vbrzku 
ta spolupráce, a jak dr. Rašín v širokém měřítku velkého listu, jenž před válkou 
byl jediný z českých deníků, který nesl de facto před cizinou odpovědnost za 
politiku národa jako celku, osvědčil se býti skvělým a parátním žurnalistou, věc
ným a houževnatým debatérem v politických i hospodářských otázkách celo
národních i v oněch širokých vrstvách veřejnosti, které ho dosud po této stránce 
málo znaly, ale brzy naučily se ho ceniti. 

* 
Dr. Alois Rašín byl sama energie a sám temperament někdy až výbušný 

Nelze o něm říci, že by právě touto vlastností, jež na venek nabývala někdy 
až drsných forem, byl si získával přátel politických a osobních tak říkajíc n!1 ráz. 
Bylo třeba poznati ho blíže, dostati se s ním do užšího styku při jakémkolI díle, 
aby ho lidé ocenili a porozuměli mu, a pak již byli jím získáni cele. Za třicet bez
mála let osobních a společenských styků s ním, druhdy hodně blízkých, s po
čátku jako jeho žák, pak spolupracovník a redakční tajemník, za války společník 
a soused na lavici obžalovaných před válečným soudem, pak asi osm měsíců 
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spolubydlící v jedné cele, poznal jsem ho po mnohých stránkách hodně zblízka 
a velmi jsem si ho zamiloval, což nevylučovalo arci, že jsme se přečasto dostávali 
do tuhých sporů. Naopak: to právě patřilo k podstatným rysům povahovým dra 
Rašína, že se ukrutně rád přel - rád debatoval se vší výbušností svého tempera
mentu, přel se až vášnivě, udolával odpůrce, přesvědčoval, dotíral na ně všemi 
prostředky a většinou vyhrával. 

Ale nebyl z těch krasořečnických debatéri'!, kteří se rádi prou pro formu, 
o slovíčka, a utápějí se v planých slovních zápasech. Jeho ;debata šla jako ostrý 
nůž hned pod kůži, k jádru sporné otázky, k centru. A mám za to, že se nepřel ani 
s lidmi lhostejnými, kteří mu za to nestáli. Naopak však s osobními přáteli a lidmi 
stejně smýšlejícími, s odpůrci rovnocennými, se společníky v nějakém díle, jež 
bylo oběma stejně blízké, přel se hrozně rád, skoro bych řekl - con amore. 
A byl-li ten jeho odpůrce náhodou také temperamentní člověk, bývala na ně roz
košná podívaná. Živě se pamatuji, jak jsem se kdysi nahodil k takovému sporu 
v bývalé, tuším první redakci "Slova", kterou jsme měli kdesi na rohu Zderazu, 
v prvním pokoji starého domu, již dávno zbořeného. Šel jsem do redakční schůze 
a již z ulice slyšel jsem ukrutný rámus, hlahol dvou rozkácených hlasů, až se po
otevřené okno v prvním patře otřásalo. Běžím rychle na schody a do prvního po
schodí, tady byl rámus jakoby se dům bořil, vstoupím do redakce, do níž vedly 
dveře přímo z chodby, polekán, co se vlastně děje - a nic zvláštního: jen dr. 
Rašín s drem Třebickým rozkaceně stáli proti sobě, prouce se o nějakou diva
delní otázku. ("Slovo" tenkrát vedlo kampaň o Národní divadlo, podporujíc 
účinně novou správu divadelní proti starému režimu t. zv. Šubrtovu). A když mě 
spatřili udiveného, vyjeveného·· ve dveřích, zastavili se, vybuchli společně 
v srních: ukázalo se, že .len přátelsky debatovali a pověděvše si řízně každé své 
mínění, ve dvou, třech slovech se shodli ahylo zas dobře. 

*' 
Po letech, po mnoha letech hodně podobný obrázek mi zatanul před očima 

ve dvoře vídeňského garnisonního vězení, kam jsme chodili později, když pomi
nula doba přísné isolace, společně ve třech na procházku; dr. Kramář, dr. Rašín 
a já, za procesu a zejména pravidelně pak po skončeném procesu, od léta 1916 až 
do konce vídeňského pobytu (do polovičky února 1917). Po ránu na půl druhé 
hodiny, odpoledne na hodinu. Chodívalo se rychlým krokem, neboť dr. Kramář, 
vytrvalý pedestrián, "vedl" - tempo 6 km za hodinu. A bývaly při tom různé 
debaty. Od léta 1916 točily se většinou okolo otázek, jak hude po válce, jak se 
bude dělat politika, jak se budou spravovat rozhité hospodářské poměry po válce. 

Jednou zase byla řeč o válečných půjčkách. A dr. Rašín, jakoby měl dekret 
prvního finančního ministra čsl. státu již v kapse, najednou povídá se svým rašÍ
novským dtlrazem, jenž zdánlivě netrpěl odporu: 

-- A s těmi válečnými půjčkami se to musí také nějak udělat! Dal bych jim 
jedno procento, nic víc! ... A po případě jen půl procenta!! ... 

Dr. Kramář, jenž dosud poslouchal zcela klidně, pojednou zarazil své ostré 
tempo, ano zastavil se na chvíli a povídá: 
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. Rašíne ta věc není tak jednoduchá! Vy vždycky vy-
- Ale poslouchelte" d' v v't tak přímočaře' nezapomí-, b ' 'Taková konverse se ne a reSI , 

hrknete pam u Vl co, . .' o ře 'n ' ch fondů sirotčích peněz a bůh ví co 
nejte, že je v tvo~ Sr~yUspt~i~yh~~ši~~U ~~sou dobr~volné .. , takhle paušálně se 
všechno! .. , z Y J 

věc nedá řešit, . . " v 

D R VF 'ak byl v ráži snad popíchnut tU11, ze mu 
Dál se ,u~ nvedost~. r. ~;~~it J rávě ve ch~íli, kdy on to chce řešit, třeba 

někdo namIta, z.e se nec? neda d ,,' ~d ňského kriminálu, se rozkatil a zahoukl 
jen docela teoreticky zahm, na vore Vl e 

z plných plic: v' • o l"I všecek 
_ A nedám! Nic víc nedám! Jedno procento, d~lradsl jenhlPaus t·a·k·r·na ap1no že 

• F b' F OSIce a nasa 1 znovu ' 
zrudl! p.?stka':~l~e doi::~;: v~:l~~~~eníze, proč to tam ti lidé cpou!! . , . 
mu az pres OCl . - , ' r 

Zkrátka: byl to na chvíli takový rán~us, a ~~i se~:o:~e::ile;n~~l~šude za za
dvoře, obkl~peném se vvšech stran ~~s~~ym\~zňŮ'. ~bě ozbrojené hlídky, které 
mřížovan~m: ok~y zacaly u~~zova ~ F zk aV~lídaly ~avřené dveře a vrata, vedoucí 
s nasazenyml bajonety za ~adsl ~roct,ahl y krky a nerozhodně přešlapovaly, nevě
se dvou stran do dvora, zve ave na a y 
douce, co se to děje. , d h 

• • • r· dr R Vín mávl rukou, jakoby roztmal vz uc , 
Trvalo to arCI J~~ ch;Ilku, k . v as 1 T debatě již v klidnějším tempu. 

a hned se zas vykrocdo dal a po racova o se, 

*' 
• o v' ál Y , - o ~čkám ci dr Rašin, jak známo, za-

Své tuhé stanovlsko VUCl v e~nytn PyU.I, ministre~l sanlostatného Česko-
choval až do doby, kdy byl oprav u l,na?n~~F a sám první zaujal věcné a při-

k 'h . t' t ale arci byl pak umlrnene]Sl 
slovens e o s ,a u, , hl d Vechny průvodní okolnosti těžkého pro-
jatelné stanOVIsko, beroucl o e na vs 
blému. 
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Dr. F. Fousek: 

Rašínova osobnost. 

ti VleT??~y revo!u?e ~ Evropě roku 1918 vyznačuje jeden rys: zboření absolu
;dsn}t vsa trval:ž.usrec~ revoluce zaručuje jediné, má-li ona též positivní 
~ ~a, ~egace ?estacL. 10 nas naučila Cromwellova revoluce v Anglii. Cromwell 
~~~~~~.a ~?ilral t r;-eten králo~y chyb~, ale v~htě~ zavésti v Anglii novou říši 

" a .s,:a yc na zemI. To nas naucIla 1 velká francouzská revoluc 
ne~oucl ~o bOJe l?eál rovnosti lidských práv. Všechny tyto revoluce nad to našt' 
~~kJetr;-ts~~ dOdda,ne hlasatele a tlumočníky, ale i vůdčí duchy jedni jim říkali té~ 
ul a Ofl, rUZI generálové. ' 

Re.v0luce 19~8 v Evropě ve většině států vznikla však po většině 'en z ch b 
~!=>SOtIUhsmu. Ale I tam, kde propukla, aby uplatnila ideál svobodného ~árodniho 
ZIVO a v samostatném státě nasI"yť I kd k Jedi v • ev, k I ,\. a se ec y s epse, zda ono vítězství je trvalé 
.. ne v es os ovensku tomu bvlo J'inak Dr RasvI'n dal naSVI' na'rod' I: 'd 'I ' v v " •... m revo UCl 
1; ea ~l ,:sesve:ov~ cll, kt~r.ý př~~ odpor, který se mu klade, obe íná fantasii 
~}r~uje hd, strhuje vlastne 1 pronvníka a šíři lesk a slávu našeho P. t t ' 
JIClho na místo starého. .i Sta u, nas upu-

však:I~~k=a~~f;:ll.~yl,želevz.r:ý muž. Také yro~i němu byla veliká op osice. To 
anglického hOSPOd~~~k~~mo:.m tnoc a,?~loZlI zaklady k racionelnimu utváření 
Leč Cromwellova ch ba o ZIVO~, sl~:.n o ~~~~y~ mručí~í p~oti jeho diktatuře. 
lidskou povahu N eIlI o ~la,v,~ ~\ Ji m pnhsnym puntamsmem znásilňoval 
r~d.o~ti, k:

1
ásy ~~ v~~el( pr:

u 
n:~ ~~~~~; ~!~~~~~~~~n;;o j:~~~in~tr~:~~~~~~~~~ 

uz Je o vu e, pnsna vaznost puntanská obrátila se v Anglii v opak. 

. Raš~n se ve mnohém podobá Cromwellovi. Také on bl' " v 

.!eho pl!fltanism je lidště~~i, j~ ~ tohoto světa. Rašín se d~e~~r~:~r:~lt~nkl~~~ 
~~~~e~~~az na psychologu, byt Jl prakticky také on mnohdy v důležitých bodech 

doby ~a!~~ref~:it!v~!~~~á~ě~ert:;i~es~ ~ vš~pil Č,esko,slovensk.t:t, ;ryrostl z naší 
dářsk ' ! N ebof .' v v p a. ecnyc . I emonl byt proto .lmy než hospo-
z fySi~l~o-vitálnÍd:a;~tř~~se ~~~~" ]ehO~op~odua' v etk?n?mdie. hHos~Od~řS!Ví vyrůstá 
f . k "}' v v .' ", , rs Vl Je uc ammalm. Všechno 
ySlC O~vlt::~l v ~~oveku Je mzkeho rázu a má smysl jen tehdy, jestli 'e vázáno 

~~~~~f~e~rs~~~~ :~;ŠI!~S~?t~á~stv~ t.l- princip čistě fysicky-vitální,J jenž by 
uskutečnění duchovního ~vě~:m a ondm, znamenalo by rozvrat kultury, t. .j. 

Evro~~~lišný akcent hospodářského elementu je přímou protivou obnov unavené 

sk ou ~~it~:~ínu~:v~bOdi\ našeho duc~a z hospodářství, musil dělat hospodář
hodnotv od f~lsifi~~t :nY~ ~ do ~~v~ovahy ~ pOblou:ení, n~učit rozeznávat pravé 

v u, oJ pro I ouposh bylo ph tom Jeho cílem. Chtěl, aby 
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republika ukázala svým sousedům a celému světu, že jediné na práci a na spoření 
mohou býti založeny pevné základy obnovy Evropy a lidské společnosti vůbec. 
Chtěl v nervosní, chaotické a apokalyptickými vášněmi hnané střední a východní 
Evropě vytvořiti ostrov pořádku a normálních poměrů, chtěl, aby Českoslo
vensko stalo se ochrannou hrázi západních method finančních a ekonomických, 
chtěl a uměl dokázat, že Čechoslováci dovedou hospodařit hez pomoci a bez 
porady jiných. 

Proto plánovitě odpoutal naši měnu nejprve od rakouské koruny a nato od 
marky. Co útoků tehdy na něho bylo podniknuto! Dnes se již všeobecně uznává 
veliká zásluha jeho. Leč to byla jen první část jeho úsilí, kterou označiti můžeme 
jako práci defensivní. Kromě obrany naši měny současně Rašín pracoval na 
positivnf nápravě lejí. Odtud jeho idea, na jedné straně dávkou z majetku vy
pudit z oběhu oběživo obchodně nekryté, na druhé straně docílit toho, aby naše 
bankovky byly podloženy jediné zlatem, stříbrem a komerčně, nikoli však 
dluhem státu. Leč Rašín jako veliký duch nikdy nebyl přítelem mechani
ckého způsobu řešení refonny měny a tedy nebyl také výhradným metalistou. 
Dobře věděl, že nestačí hledět docílit toho, aby za předložené bankovky mohli 
jsme vyplácet zlato, neboť tím následky inflace nebyly by ještě úplně odstraněny. 
Proto byl deflacionista. Nestavěl do antithese deflaci a stabilitu, naopak zdůraz
ňoval, že deflace .ie cestou ke stabilisaci. Proč byl Rašín deflacionistou? Rašín 
chtěl ji docíliti, aby vnitřní nákupní síla měny krok za krokem vytvářela se na 
základě normálního zpi'tsobu hospodaření, jako v míru. 

Inflace nebyla způsobena totiž jen odpoutáním měn od zlata, ale též inflací 
a anarchií důchodovou a cenovou, novomerkantilistickou obchodni politikou, 
davovou lenošností v práci i podnikání a vázáním volné konkurence na trhu 
činží. Rašín, protože hyl politik, dobře postřeh oval, že příčiny těchto zjevů nejsou 
jen momenty hospodářské, nýbrž z veliké části i přesuny politických sil po válce 
a momenty mravní. Rašín dobře usuzoval na psychologickou stránku deflace. 
Deflace navádí opětně ke spořivosti a deflace nutí každého, chce-li se udržet 
a proniknout na trhu, aby vyráběl co nejlépe a co nejlevněji, aby zrevidoval své 
kalkulace a aby k tomu cíli napjal veškeré své síly fysické, duchovní i morální, 
jako tomu hývalo dříve. Jen prací tisíců a milionil paží a mozků můžeme zabez
pečiti svoji měnu. 

Setrnost neznamenala u Rašína nikdy skrblictví, byť nerad - souviselo to 
také s jeho advokátním povoláním - vydával peníze, zvláště větší částky na
jednou. Setrnost hlásal jako racionalisaci celého našeho hospodářského života, 
šetrnost byla u něho velikou mravní oporou, kterou náš národ může a musí si 
zabezpečit hospodářskou svobodu. 

Rašín jako puritán byl a musel být individualistou, nikdy to také nezapíral. 
Leč jeho hospodářský individualismus hyl nejčistšího zrna, nebyl pro politiku 
hájení materiálních zájmil určité skupiny nebo třídy, jak to ostatně dokazuje 
jeho myšlenka majetkové dávky a nazírání jeho na podnikatele v národním 
hospodářství, které uznává jen potud, pokud jsou a dovedou býti řediteli výroby 
a oběhu. Jeho úsilím bylo vnést ethiku do daI1ového systénlU a docílit právě 
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daněmi, sociá~ní?o vvyr~)Vn~ní, a z.aI?lnit propast povstavší ve válce mezi bohatým 
a ?hu~ym. Vedel, ze fmancm mIm str ani před válkou nebyl snad nikde zvlášť 
lmlov~n, rozhodně však tím méně po válce, zvlášť byl-li tak otevřeným, jako on, 
o kterem se vyprávělo, že je učiněný Leviathan. Z toho ze všeho si však ničeho 
nedělal, jsa jist si soudem historie. Snad někdo řekne, že stal se obětí své veliké' 
nepolitické upřímnosti, ale stejně správně lze poznamenati že se stal obětí naší 
nízké úrovně, toho, že vůbec naše mládež a celý náš národ nemá soustavného 
hospodářského vzděláni. 

~~o žá~ný obo~ státní správy nebylo tak těžko získati důvěru jak tuzemska, 
ta~ cI~my, Ja~o k f~nancím. Onu důvěru dovedl vzbudit dr. Rašín, i když nebyl 
mIlovan. Ze vsech, I těch, kdož nás odmítali a kdož byli o nás pesimisty vidouce 
dra Rašína, stali se ze Šavlú Pavly. Tak jako on nedovedl hned tak nikd~ vzbuditi 
v národu válkou zmaterialisovaném obětavost. Sbírky na zlatý poklad r. 1919 jsou 
toho dokladem. Věděl, že stát láskou a obětmi dobytý lze zase jen obětmi upevnit. 

Každý ~ ?ě~ věděl, že d,?~~dl do?ílit ~oho, že státní finance naše nedostaly 
se do vleku zadne sebe mOCne]Sl skupmy, ze dovedl být stejně bezohledným jak 
vůči průmyslníkům, tak proti obchodníkům, úředníkům, dělníkům i finanč
nfkúm, vúči cizím prá.vě tak jako vůči blízkým, jestli dožadovali se něčeho co 
bylo proti státním zájmům. ' 

N a jeho práci, důmyslu a věhlasu vzrostl kredit Bankovního úřadu a našich 
ba?~ v cizi?~ (~a tom ni,čeho nemění, že deflace přispěla také svým dílem 
k JejIch ztratam), zachovana hodnota úspor našich občanú a hodnota práce 
všech zaměstnanců. -

. Také starozákonním vůdcům lid po cestě do zaslíbené půdy zlořečil. Raší
novl.~ylo dopřáno aspoň uvésti svůj lid do osvobozené země a pevně jej v ní za
kotvItI. 

. A politickým zjevem u něho bylo, že chtěl současně působit na svědomí 
a ;ntelek! ~vtch -posluchačů a čtenářů. Neobětoval hlké ničeho ze svého veřej
ne~u mmer;.l . a treba rád slyšel chválu, necenil ji. Byl víc než politikem, byl 
hrdmou,.boJuJícím horkou vášní celé své vznícené duše, a v boji těžko vždy býti 
spravedlIvým. Stejně jako jeho odpůrci byli k němu spravedliví až po boji. 

, M,ěl ,?dpor k ~d~orníkům.a d~kt~iná~ a proto také nemohl býti socialistou. 
"\! povalecn"e~ so.cmhsmu speclelne VIděl JIstý druh hedonismu a proto také ne
schopnost reslt fmančnÍ problémy. Byl mužem především vůle a intelektu byl 
~)ezohl~d~1 ~ neúnavný, vždr jas~ý ,a sebe a své věci jistý. V činu především' byla 
Jeho tvurCl sIla. Dovedl zlomIt kazdy mu kladený odpor. 

Nechtěl n!kdy ?!~e~o vědět o své~ ~~erejším omylu anebo neúspěchu, jako 
GambeUa, a vzdy venl, Jako on, na sve vlÍezstvÍ. S tím souvisí, že byl duch pyšný 
a ne bez samolibosti. v ~ 

P~s!rá~!ll někdy klidu, trpělivosti a míry. A vždycky mu něco scházelo, ne
mohl-lI utOClt. Jako jiní rození diktatoři přeceňoval disciplinu a trvalo'st vI1aste
~eck.ého n~dšení. I ve financích, jako v politice, byl revolucionář a s oblibou 
I v mch vohl postup, jejž lze charakterisovati jako spiklenectvL 
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Jeho plán, jak zajistit a vybrat d~vl~u. z .majetku, ~e~yl be,z tvrdosti v~ příliš
ných podrobností. Počítal s tím, že ka~dy Je l~ko ,on, l?I:ny ~o umor,? a pn~ný na 
sebe. A zatím lid, třeba republika patřlla meZl staty, vltezne, ~yl ",:ycerpany ~ vy
hladovělý. Přecenil moc svých dekretů. Ač theorehcky byl hberalem, praktIcky 

jím nemohl být. 
Byl člověk positivní práce a reality a dove~l v opa~ovat své osobní n~lásky, 

když šlo o stát. Jeho povaha určena byla ku vlade a mkdy na, to ne,mys~ll, o a~r 
moc dal jen tak l-ehce z ruky. Bez něho, proti němu a proh "Narodmm Llstum , 
za nimiž stál nemohla se dlouho udržet žádná vláda. V dobách, kdy nebyl 
u vesla, dovedl také rozpoutati své veliké a nebezpečné umění demagoga. 

Jeho dynamická povaha vzbuzovala vž~y bouře. Když vstoupil do p~koje, 
jako když elektrická vlna prchá vzduchem, Jeho osoba nesla s sebou flmdum. 
Každý čekal, co řekne a co bude. 

Byl jeden z těch málo v Čechách, kdož se nikdy nebojí. A běda, k~y~y se byl 
ukázal slabým. Jaký div, že na jedné straně vzbuzoval tak hezpodmmecnou od-

danost a na druhé nenávist. 
Byl bezpečnou rukou ve zma~cích a nebýt.i~ho; podo~~la by se republika 

blátu. Pro svou povahu byl předurcen, aby v knhckych chvlhch vedl zem. 

Padl uprostřed nadlidské své úlohy a chystaje se ke konsolidaci svého díla. 

Ignát Herrmann: 

Viržinkv doktora Rašína. 
v 

K vyprávění této nepatrné episo~ky nutká r;lě jen ?pě~~vné a v.mi~éhavé 
vyzvání redakce "Rašínova památníku ,abych take nekolIka radky pnspel. 

Znali jsme se spolu dávno, ale nemívali jsm; ~t:věn~ěišícI: styků a hovorů; 
Ani pak ne když Národní Listy přešly z rukou dedlcu Gregrovych do rukou nove 
správy, jejímž členem byl taky dr. Rašín. Ještě nejčastěji jsme se vídali na žofín-
ské plovárně, a to bylo před válkou. 

Někdy po převratu, kdysi kolem roku dvacátého, vr~cel ise~ ~e v polední 
dobu z Malé strany po Karlově mostě na ~~aré mě,sto. As~ v polo~~ne mostu ~o
hlédnu na protější chodník, a po něm krácl k Male strane ?r. Ra~l~. P?ZdraVlm 
jej, on zmírnil kroky a nějak dobromyslně ~e n~ mne. usmlval. Pres,el Jsem tedy 
na druhou stranu a podali jsme si ruce. Chapa1lsem Jeho d~brou na!ad~, p~ku
řovalf si zálibně v i r ž i n k u. Však jsem to nemohl smlčetI a po nekohka Jeho 

slovech jsem řekl: 
"Nezávidím nikomu nic, pane ministře, ale to hle přece jen vám trochu 

závidím." 
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"Což pak?" otázal se udiven. 
"Že si tak labužně pokuřujete, že máte co kouřit." 
Doktor Rašín teprv teď s· ~. I . V' 'd' , I pOVSllll , co Jsem pn pozdravu vyňal z '1st a J'esVteV 

VIC u lven se otazal: u , 

"Pro Boha vás prosím, co vy to kouříte?" 

náhr~;knao'svfd~Ytkby !OkkoUřilo, pane ministře," odpovídám. "Ale to je prastudená 
, I o, Ja o pro děti." . 

Dr. Raší~ pod~val se blíže a zasmál se tak, až všecek zčervenal. 
"Pro Knsta pana! Vy kouříte sladké dřevo!" 
"Nu ano, když nic jiného nemám ... " 
"Vy nemáte co kouřit?" 

bez d~~~~~i maloučko, pane m~nis!ře. A co seženu, nechávám si ku práci, nebo 
surogátem~'u nemohu skoro am psat. A tak na svých pochůzkách se šidím tímto 

se otfz~f:tor Rašín se chvilku na mne díval, skoro jako by ani nevěřil, a konečně 
"Chcete, abych vám nějaké doutníky poslal?" 
"Kterak bych nechtěl! Ale s iednou p d r k . . 

přenecháte _ l~d V' b d' v J ,o mm ou, pane mlmstře: když mi je 
s.. yz Je u u smet zaplatIt." . 

"Dobrá. Chcete viržinky?" 

"STmím-li prosit, ano, viržinky. Jenom nezapomeňte!" 
"Nezaponlenu. " 
Rozešli jsme se a druhý den d o Id v' , 

doktor Ladislav Rašín balíček o p~ ,n;; prmesl ml starší jeho syn, nyní 

t~hv~ dne zapálirI pr~ní' l~inisterťk~:s~~~~~~z~~~'ja~ a~d!~~~~~!I~S~~ ~a~~ rV~č~!~ 
\lrZmCe vzpommal doktora Rašína, který mi ze své zásoby padesátku přen:cl~a~~ 

* Mám však ještě jednu vzpomínku na d R IS r ,,' vr • 

pro mne ještě památnější než vylíčená histo~~a ~i':~~k~~: nepnmou, ale ta Jest 
Bylo za války v tu dobu kd v d R vr d . 

nim tajemníkem Vinc Červi~k yz ~. r a8.m 8 v' re~11 Kramářem, s naším redakč-

~d ~~~~i;:ž~:j:~~~~~~~~~:~~ ~~~f~~ ~~~:.:;~~a;!~F~~~;: ~~e V{!~S~~~al Ž;!!~; 
kterak tam čítá mnoho české belet~: a se,mn~~, r te~~k J! ma~žel psal ze žaláře, 
noval je a vyjádřil se o nich o a mnno Jme ta e nektere me knížky. Jme-
kvapilo, Vyz'návám že i Pot~fi~~ob~~~ak7.Pdoch;:!nýI~1, až mě: to na výsost pře
dr. Rašín obírá 'e ' rtik '.. vz y nve Jsem se domníval, že se 
V' r. ] n po I ou a beletrn mnoho pozornosti nevěnuje A těšilo m v 

~~~~~m p~'7ct~~~:~v~?::ympi ~i~:::idl rtYRte:~né, , trapn~, }dloUhé dni jeh~ žalařován~: 
I d ,. . . aSIn sam anI s ovem se ml' n r'l v ( y myml kmhami ob' ' T l'k d .eZlmm., ze se 
A třeba že jsme o tom s l~~~m ~~š~n: OP.lSU paní Ra~~~ové .isem o tom zvěděl. 
vědomí o ní to mě sn' . k . d v ~ mk.~y nehovonh - skutečnost sama a mé 

" lm Ja Sl usevne sbhzovalo. 

no 

Dr. Karel Hoch: 

Zmařená naděje. 
v 

Casto myslím a nikdy nepřestanu mysliti, jak daleko by dr. Rašín byl do
spěl, čím by se byl stal a co by vykonal, kdyby jeho život nebyl násilně přerván. 
Jenom hrubá demagogie mohla o něm šířiti, že je to nepřítel chudých, který 
svou finanční politikou nadhání bohatým. Nehledě ani k dávce z majetku, bylo 
to usuzování čistě podle důsledků, k nimž nutila jeho deflační politika. Chtěl-li 
zabrániti inflačnímu šílenství, musil nasaditi vše, aby státní rozpočet nebyl pa
sivní, a chtěl-li obnoviti normální poměry, zakotviti respekt a důvěru ke koruně 
a podporovati spořivost, musil škrtiti státní výdaje, především osobní, poněvadž 
rovnováha v rozpočtu byla předpokladem ustálení měny. Takto postižených 
bylo ovšem velmi mnoho, a co víc, ti, jimž stát snižoval příjmy, nalezli posUu 
v těch, kterým se nechtělo do snižování cen, ač to prospívalo oněm. Z toho vzni
kala kolektivní sugesce, podporovaná útočnou kampaní, i v našich popřevrato
vých poměrech ojedinělou. Plni uspokojení, že konečně pro všecko nezaviněné 
i zaviněné nalezli osobního vinníka, lidé mířili do jednoho terče. Nebožtík charak
terisoval to svým drastickým způsobem: "Když koza někomu nežere, zavinil to 
dr. Rašín." 

Byl veřejnosti líčen 'jako kapitalistický ďábel a typický buržoa, jehož cílem 
je hromadění peněz v rukou bohatých a utiskování chudých. Socialisté, kteří po
čínali cítiti hranice svých úspěchů, viděli v něm zosobnění starého světa, který 
ustupoval mnohem pomaleji, než očekávali. 'A Rašín opravdu byl typem indivi
dualisty, jenž se nedá másti přechodnými změnami politického proudění a trvá 
na hospodářských zákonech, o nichž je přesvědčen, že se nezmění. Ale jak, se 
mýlili a jak snižovali jeho státnickou velikost, kdo pro veškeré napjetí intelektu 
a vůle, které vyvíjel, neznali jiného motivu než uchránění a stupňování kapitali
stických úskú a privilegií! 

Málo lidí mělo tak pronikav)T a všestranný pohled na společnost jako on. 
Škola života byla mu především školou národního hospodářství. Začala v po
četné rodině živnostníka ve venkovském městečku, pokračovala rozsáhlým stu
diem universitním, jež bylo zároveň uvedením do praktické politiky, rozvinula 
se v advokátním povolání a dospěla do účasti ve vedení největšího peněžního 
ústavu. Teorie pro teorii byla dru Rašínovi cizí, ale zato tím větší byl jeho zájem 
o všecky stránky hospodářského života. To nebyl Poměr parádního řečníka či 
hladkého diplomata, nýbrž živý vztah, který se nedá předstírat. Mohli jste s ním 
zavaditi o kterýkoli obor hospodářské činnosti a již se tento vztah ozval. Podpo
rován talentem vyprávěcím, rozhovořil se dr. Rašín s obvyklou živostí hlasu 
a oka, a jal se líčiti věc, uváděje i překvapující detaily technické. Bylo viděti, že 
žije těmito otázkami a pro ně, do jeho bytosti jakoby se přelévalo to moře klopo
cení a starostí, kterým národ denně si opatřuje svůj chléb. 

Individualismus nebyl mu cílem sám sobě, učením privilegované kasty moc
ných, v jehož jménu ostatní neměli mysliti dále než jak jim sloužit. Byl mu vel-
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kou pákou národního pokroku. Byl přesvědčen, že všecko nové a lepší co zdvihá 
~ sílí život společnosti a státu, přechází jenom z ducha a vůle zdatnÝch jednot
hvc:~, kteří dovedou vládnout jiným, protože. se naučili vládnout sobě, ale kteří 
maJI pro své postavení také mravní titul, poněvadž jejich činnost neprospívá je
nom jim, nýbrž i jiným a v důsledku i celku. 

. Pr~to věřil v buržoasii. Ale to byla jiná buržoasie než ta, kterou obsahuje 
jede~ vykla~ tohoto pojmu, ostatně. stejně málo sympatický jak socialistům, tak 
velIDl mnohym z těch, kdo sami k t. zv. buržoasii patří. Jestliže věřil v buržoasii, 
bylo to proto, že věřil v rozum a práci, v energii a podnikavost. Ale ti, kterým 
dával tak velkou úlohu, nesměli si mysliti, že svět je tu k vůli nim. Měli jste sly
šeti, jak uměl hromovati na př. proti průmyslu, když se mu zdálo, že nejde dosti 
ochotně a hybně v intencích jeho finanční politiky. A kde viděl zaostalost a tu
post, tam se dovedl tak upřímně a opravdově zlobit, že buržoasie toho druhu 
sotva kdy od svých ideových protivníků slyšela věci jadrnější a přiléhavější. Dr. 
Rašín krátce věřil v buržoasii, ale žádal od ní neúprosně jako raison d'etre aby 
ři~ila výrobu a směnu způsobem národohospodářsky nejvhodnějším. A t~k se 
zda, že to není valně vzdáleno cHe, k němuž chtějí socialisté jíti svou formulí "ří
zení národního hospodářství společností pro společnost" ... 

Na to myslím, když se tážu, čím se mohl dr. Rašín státi, nebýti jeho před
časné násilné smrti. Odpovídám si: vládnoucím, obecně uznaným vůdcem české 
buržoasie v tomto smyslu - té buržoasie, jejíž soumrak nenastává a také sotva 
kdy nastane, která zastává místo nevyplnitelné jinak a dokonce už ne u nás kde 
má~e ještě, tolik I?ráce, chceme-li ve svém státě opravdu i hospodářsky vlád~out. 
Stacl pohlednoutI kolem sebe nez předsudkua uvidíte ji při práci: v prů
myslu, v obchodu, v technice, ve správě, ve vědě, v literatuře v umění všude 
vidíte lidi, které si nemůžete odmysliti, aniž by život národa b~l přímo k~tastro
fálně ochuzen. Položte si však otázku, jaký politický vliv odpovídá tomuto po
stayení v ~rvnich ř~d~?h pro~uktivní a tvůrčí činnosti, a teprve uznáte, jakou 
ztratou nejen pro vudcl spolecenskou vrstvu, nýbrž pro celou republiku je před
časná ztráta energie, intelektu a živelného politického talentu Rašínova! 
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Josef Holeček: 

Příjemná vzpomínka, kterou mám na Dra Rašína. 

Dr. Rašín, byv r. 1917 propuštěn ze žaláře, odebral se ihned do Písku na 
své obyčejné 'letovisko, kde ho již rodina očekávala. Já jsem 'právě meškal 
u svého bratra v Myšenci u Protivína, dvě hodiny od Písku. O Rašínovi jsem se 
dověděl z novin. Zdvihl jsem se do Písku, abych byl prv)~ z kolegů, kdo Rašína 
jménem redakce "Národních Listů" na svobodě přivítá. Nezastihl jsem ho doma. 
Proseděl jsem u paní Rašínové hodinu, ale Rašín se nevracel. Šel prý do lesa na 
houby a pro houby zapomenul i na oběd. To prý se mu častěji přihází, n~bof 
sbírání hub je mu o prázdninách nejmilejší zábavou. Nebylo zbytí, musel Jsem 
se rozloučiti, aniž jsem ho uviděl. Teprve na podzim se vrátil do Prahy, abJ" se 
ujal řízení listu. 

Jednoho dne odpoledne vzkázal pro mne, abych jej navštívil v jeho kabi
netě. Nejprve se omluvil, že náhodou nebyl doma, když jsem za ním 'do Písku 
přišel, a vyslovil potěšení, že jsem za ním cestu vážiL Potom se mne ptal, jak 
jsem v redakci spokojen. Odpověděl jsem, když někdo sedí za redakčn.ím sto!
kem v jednom kuse čtyřicet let, že se mu to zpromrzí a u mne že přIstupUje 
zvláštní okolnost, která mne znepokojuje. Byl jsem tak šťasten, že jsem v "Nár. 
Listech" bojoval za svou ideu, což mi zpříjemňovalo povolání novinářské, ale zá
roveň mi odňalo schopnost bojovati perem za ideu cizí, a také za cizí přesvědčení 
a názor. Bojím se, že po válce mne opustí stará spokojenost v redakci. 

Načež dr. Rašín: "Po vaší písecké návštěvě myslil jsem na vás a napadlo mi 
totéž, co jste právě řekl. Již dříve jsem b~l vaším čtenářem, ale v žaláři jsem se 
teprve ponořil do čtení vašich "Našich" a'usoudil jsem, že byste, zvláště nyní po 
válce, národu více prospěl, kdybyste se obíral toliko spisováním knih, než žur~a
listikou, jež by literatuře odnímala vaše nejplodnější denní chvíle a po r~skem 
rozvratu a odklizení Černé Hory z řady států nebyla by vám už někdejší po~ 
bídkou. I učinil jsem v ředitelstvu návrh, abychom vaše postavení v redakCI 
upravili jinak. Slyšte, jak! Na vašem postavení v redakci se nic nezmění, budete 
mít všecka práva člena redakce, ano budete považován jaksi za čestného red
aktora "Nár. Listů", jako byl Jakub Seifert čestným členem Národního divadla, 
ale při tom budete sproštěn všech povinností. Do listu budete mít právo psáti vše, 
co uznáte 'za dobré, ale redakce vám nesmí nic ukládati. Kdyby vás přece požá
dala, abyste napsal to neb ono, budete míti právo odmítnouti. V redakci zůstane 
váš stolek a bude-li vám libo navštěvovati redakční porady, budete nám vítán 
a rádi vyslechneme vaše mínění o každé věci, která bude vzata na přetřes." 

Byl jsem tak radostně překvapen, že bylo třeba, aby mi dr. Rašín opakoval 
jednotlivosti svého návrhu a zejména aby mne ujistil, že ředitelstvo jeho návrh 
přijalo. 

Na mém postavení v redakci "Nár. Listů" se nic nezměnilo, ale přece mně 
samému bylo zcela nové. S počátku mne starý zvyk nutil, abych do redakce 
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chodil každý den a vyseděl si za stolkem hodiny, které jsem za ním pracovával. 
Chtělo se mi každý den čísti slovanské noviny a poslouchati kolegy, rozbírající 
?enní u~álosti a doplňující je podrobnostmi, které do novin nepřijdou. Znenáhla 
Jsem chuze do redakce vynechával, odvykal jsem. Tak to bylo až do Rašínova 
za,vraždění. Tehdy ke mně přišel kdosi, čí jméno ponechám pro sebe, a zděšen 
ml oznamoval, že se můj redakční stolek ztratil a nikdo nevi, kam se poděl. To 
mne pobouřilo. V stolku byly všelijaké dopisy, písemnosti a výstřižky, které tam 
unikly i slídivému oku auditora Premingera. iKam se poděly, nedopátral jsem se. 
Snad to někdo učinil, aby mne odnaučil choditi do redakce a sedati tam za svým 
stolkem. Je-li tato domněnka správná, dosáhl svého. 

A dru Aloisu Rašínovi jsem upřímně vděčen. 

Lad. Horák: 

Poslední veřejná schůze Dra Rašína v Pardubicích. 

N a začátku prosince r. 1922 přišel k nám do noční redakce jako obvykle 
pobesedovat dr. Rašín. Stěžoval si žertem, že ho zase "Mladá generace" přinutila, 
aby promluvil na jejím valném sjezdu v neděli 10. prosince v Pardubicích. Při 
tom šelmovsky mrkl jedním okem na mne a doložil: "Kdo pak se mnou pojede?" 
Byl jsem,:, té době již dávno zbaven psaní referátů o schŮZÍch pro chorobu oční, 
ale přece Jsem rád s drem Rašínem jezdil, poněvadž j jako řečník, i jako člověk 
~yl mi nesmírně milý. Prohlásil jsem tedy, že ho rád doprovodím _ netušil jsem, 
ze naposled. 

V neděli sešel jsem se s ním na nádraží, ale každý jsme si sedli do jiného 
od~ělenív vozu. "Budu si připravovat řeč," povídal mi s úsměvem. "Chtěl jsem to 
udelat vcera, ale - to víte - kdypak se k tomu mám dostat." Skoro až do Par
dubic seděl, oči upřeny na strop vozu, ruce časem za hlavou a nezbytný doutník 
pohyboval se z koutku do koutku. Tak se připravoval. 

pr. Rašín patřil k tomu druhu řečníků ještě ze staré školy, kteří nepotřebují 
pomucek. Celý postup myšlenkový si předem v hlavě sestavil a kromě snad 
číslic nikdy jsem u něho neviděl při řeči kousek papíru. Mluvil prostřední rych
lostí, prostě, populárně,názorně a vždycky přesvědčivě. Planých frásí nikdy ne
užíval. Pro každé tvrzení měl důvody a doklady. Stenografovati jeho řeči bylo 
pravou pochoutkou. 

Krátce před Pardubicemi vystoupil z vagonu a hovořili jsme o všedních 
v~cec~. Na, nádr~ži uvítal nás předseda župní organisace ředitel Hlavatý ještě 
s Je~mm panem, Jehož jméno mi vypadlo z paměti, a odjeli jsme do restaurace 
"y Stiky':, ~de se konal sjezd Mladé generace. Dr. Rašín vypil číšku čaje a vstou
pIl do vehkeho, hustě naplněného sálu, kde byl přítomnými nadšeně uvítán. Na 
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průběh schůze se již podrobně nepamatuji, jen vím, že byl celkem klidný. Z řeči 
dra Rašína utkvělo mi v paměti zvláště místo, kde dovozoval, že podstata toho, 
čemu říkáme idealismus, bylo vyjádřena dvěma velkými hesly, našeho náro,d~: 
"Osvětou k svobodě" a "Ni zisk ni slávu!" Potom se pustIl d~ zkou~am, 
zdali se také všichni řídí v republice těmito hesly. Za hlubokého tIcha hn~al 
dr. Rašín ona osudná slova, která byla signálem k jeho zavraždění: " ... lIdé, 
kteří pokryli bezesporně své hlavy slávou, přišli ~~ svobo~ného, mla~ého,. ': po
válečných obtížích se nalézajícího. státu, va n.astav;h :u~u, rkouc~: .BoJovalI Jsme 
za tebe, zaplaťl" A do celé republIky letelo Jeho usecne: "Za pracI pro vlast se 
neplatí!" Jeho řeč vzbudila u posluchačů bouři nadšenÍ. 

Odpoledne o třetí hodině mluvil dr. Rašín na veřejn~ ~ch~zi, kter.é se zúčas~
nHy celé Pardubice. Probral přehledně hospodářskou SItuacI :e~ubh~y a v za
věru došel na toužebné svoje přání, raziti československý dukat, ]akozto symbol 
samostatného suverenního státu. Tento zlatý dukát měl býti také ~~m~ole~ 
idealismu československého národa, ubíjeného dosud stavovskou a tndm agI
tací, honbou za mamonem a ziskem. 

Když mluvil o obrazu sv. Václava,. který jest ražen na)edné ,str~ně dukátu, 
a o českém lvu ve skoku, který měl býtI zobrazen na strane druhe, premohlo drv~ 
Rašína pohnutí. Stál schýlen kupředu a hlas sve mu ~ali?~? zlom~l. ťosluchacl 
byli dojati slovy tohoto velkého státníka tak, ze v oClch Jepch obJ~vlly se slzy: 
Ještě chvíli potom, když dr. Rašín skončil, bylo hlubokévbc~o. rv::a~em byv bylI 
posluchači zapomněli na potlesk, který však byl po skoncene schuu bohate na
hrazen neutuchajícími projevy oddanosti k velkému nebožtíku. 

Po skončené schůzi odebral se dr. Rašín k společné večeři, tuším v hotelu 
Sochor. Použil jsem tohoto okamžiku a nadiktoval jsem řeč z dopoledn~ sch~z.e 
písařce na stroji, která mi byla laskavostí pana resta~r~téra dána vk ~ISPOSIC!. 
Večer jeli jsme rychlíkem do Prahy, tentokráte spolecne. ve vyhra~enem odd~
lení. Předložil jsem dru Rašínovi text jeho dopolední ře?l a upozov~ml ho n~ n:1-
sta, která se mi zdála býti příliš ostrá. Vidím ještě d.nes, Ja~ dr. Rasl.~ zbru~atn~l, 
učinil svoje obvyklé velitelské gesto pravicí a vykřlkl: "Ja se nebO]lm, mam du
kazy!" A P?věděl mi tehdá dva ne~o tři případy, že ?p~avdu y služ.?a pr? vlast 
byla bohate zaplacena. NepamatUJI se na podro~m.?sb, Jen Vlm, y z~.v v Je~?-Ol~ 
případě šlo o úředníka, kterému nebylo j~ště ~m. tr~cet let ~ ~te:y JIZ za~J}ma: 
vysoké úřednické místo, kterého nedosáhlI am hde pades~tIleh. Dr. Rasm Sl 

svou řeč přečetl, stylisticky někde pozměnil, ale ona osudna slova pone?hal be~ 
jakékoli změny. Tehdá jsem se o něj nebál, ale když začala známá štva~lce protI 
němu, viděl jsem teprve, do jakého nebezpečí se svou pravdomluv~osh dostal a 
po zločinném útoku mladého zvrhlíka bylo mi jasno, že doslovna reprodukce 
jeho slov na schůzi pardubické byla vlastně nepřímou příčinou jeho smrti. 
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Karel Juda: 

Vzpomínky a poznámky. 

M oje osobní styky s dr. Rašínem netrvaly dlouho, jen právě ten kratičký čas, 
co byl jaksi mým redakčním šéfem. Ale ty styky patří k nejsilnějším vzpomín
kám. Spadly jednak do počátků naší svobody, jednak do nejprudšího zápasu 
prvních voleb a boje proti t. zv. rudozelené koalici; dr. Rašín je mi na svém veli
telském místě viditelný s jasnosti tak přesnou, jako všecko, co jsem, vrátiv se 
z dlouhého bloudění po svých venkovských exilech, v Praze prožíval nově a silně. 

Když jsem měl vstoupiti do redakce "Národních Listů", bylo třeba domluvy 
s dr. Rašínem. Přijal mne ve známém pokojíku za hovornou "Nár. Listů". Sedli 
jsme si, řekli, čeho bylo třeba - věc smluvní byla hotova hned, neboť jsem už 
do listu psal delší dobu. Potom doktor povídá: "Vždyť já vás znám léta ze "Samo
statnosti", arci podle pera, a potom hlavně z vašeho "Slovenského kraje". To byl 
statečný list - v takových poměrech hodonínských!" 

Tedy ani zapadlý list z daleké Moravy, týdeníček, pěstovaný jedinou rukou, 
mu neušell Potěšilo mne to, každého uznání těší. Však bylo jediné, kromě čest
ného registrování v "Národních Listech", když jsem napsal do "Slovenského 
kraje" besídku "Hanba velezrádci!" Byla o nejnadšenějším člověku v kraji mo
ravském dru Hrstkovi ze Štramberka, spolužákovi dra Rašína. A co ocenil dr. 

. Rašín na "Slovenském kraji"? To, čím žil: statečnost. 
A potom jsme tedy v našem listě bojovali. Jméno dra Rašína bylo vláčeno 

den ze dne někde na pranýř. Vyvrátili jsme jednu lež, nepřátelé vymyslili novou, 
odrazili jsme jednu hanu, už tu byla jiná. Někdy nám až klesaly ruce: jsme 
sami a nepřátel tolik. Útoky nabyly takového rázu, že jsme se styděli za cizí list 
a stranu, která je dopouštěla a trpěla. A byly· ještě horší, kterých nebylo ani 
možno citovati - tak byly nízké, hrubé a nepoctivé. 

Rady jsme si nevěděli mnohdy, ale dr. Rašín vždycky: "Buď to nechte nebo 
věc odfoukněte vtipem," odpovídal na dotazy. Nedbal toho, že obrana satirou 
a vtipem nejspíš bývá dvojsečná - nu, snažili jsme se, aby nebyla. Ale přesto 
jsme se u příležitostí zvláště choulostivých vždycky zase ptali. A nikdy nám dr. 
Rašín žertu ani nezkazil ani nevytkl. Je k tomu potřebí silného ducha, snad sil
nějšího, než když jde o souboj. Žádná zbraň tak lehce nevyklouzne jako zbraň 
satirická v obraně. 

A ještě mám vzpomínku na redakční schůze za předsednictvÍ dra Rašína. 
Pamatuji jich několik, jsou mně nezapomenutelné tím, čím se nám kdysi staly 
nezapomenutelné přednášky Masarykovy. Strhující jasností, logickou vybrouše
ností, až to bolelo, jak se zařezávala. A při tom kamarádský způsob hovoru, do
brácky žertovný. Slova někdy připodušená doutníčkem, který dr. Rašín držíval 
mezi přehnutými středními prsty pevně jako všecko, co popadl, a který, jak si 
vzpomínám, nebyl celý, vždycky u.v "špaček". Myslím, že jej často a dlouho no
síval studený, poněvadž se stále do sebe zabíral a hluboce zamýšlel. 
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Když dr. Rašín vydechl naposled, mohl jsem si bolest svou a bolest četných 
zástupů jen stručně glosovati takto: 

Duši věci objevila nová doba a koří se jí. Neboť rozpoznala, že duše je 
něco jiného než duch. Duch oživuje, stále zaměstnává, ale učí více mluvit než 
myslit. Ale duše je hloubkou myšlenek a činů. Když se mluví a píše o "duši to
várny", mysli se na souhrn skutků, které jsou na tom místě nenahraditelné. 

Měli jsme my Čechové několik hrdinských postav, které se dovedly učiniti 
duší své doby, duší poměrů. Jsou to mužové, kterým bylo konati práci mnohou, 
všestrannou, vždycky v podrobnostech novou, hrubou i drobnou. A tito mužové 
ji konali s vyčerpáním ducha i sil. Tak se stal, když vzpomínám namátkou, 
duší reformace Hus, duší renesance Dobrovský, Jungmann a Palacký, duší poli
tického obrození Havlíček, duší zahraniční revoluce Masaryk, duší slovanského 
hnutí dr. Kramář, duší státního hospodářství Rašín. Stojice nad jeho pozůstatky 
tělesnými ještě dobře nedovedeme odhadnouti, jaká s duchem oživujícím odešla 
z tohoto neživého těla duše tvořivá. 

* 
Dr. Alois Rašin zůstane v dějinách našeho státu nezapomenutelný jako 

státník, pevnou rukou vedoucí kormidlo ve chvílích nejpovážlivějších, za
chraňující křehkou lodičku z hltavého, vše strhujícího maelstromu, v němž se 
propadly finanční základy většiny států evropských, zůstane nezapomenutelný 
jako příklad muže, v němž se v dokonalou oběť pro stát slily život, dílo 
i smrt takovým způsobem, jakým se pro vznikající obec Kristovu stávali mučed
níky nejvíce vynikající vyznavači, apoštolé, zakladatelé. Církev jim říká světci, 
pravěk národů mJuvil o heroismu, naše společnost, na vděčnost a obdiv tak 
chudá, umí už jen prchavě vzpomínati a litovati, pokud si uvědomí,že ztratila 
muže užitečného. Dějiny mladého státu, jeho počátků, budou hovornější. RašÍ
nův život byl založen na základním ,požadavku obětování se jednotlivce pro 
celek, k tomu obětování trpěl a dospěl, je žádal po každém, když mu byla k tomu 
udělena možnost a dána moc. Nebyl to útok válečný, ale neúnavně dobývavý, 
a to podnítí více nepřátel než ozbrojený vpád do neutrálního územÍ. Neboť dobý
vačnost předpokládá energii, a tou byl dr. Rašín nabit jako červencový oblak, 
plný jasných blesků, očišťující bouřky, zúrodňujícího deště. Dr. Rašín se obklo
poval skutečným bouřkovým ovzduším, už jako jinoch a student; ale vždycky, 
jako kolem každého mládí, vybralo se kolem něho na zářivý den a takových zá
řivých blýskání na lepší časy je zvláště plna jeho dráha ve službách republiky. 
A kdyby byl i toužil dr. Rašín po slávě osobní, jakože toužil jen po slávě českého 
jména - nevytvořila touha po slávě velkých osudů lidstva? Poněvadž byl sám 
silný, pln síly životní a sebevědomý pocitem té síly, žádal, aby se ve státě vládlo 
silou (což není násilí) a nevládlo chytráckou prostředností neb odpozorovanou 
obratností. Byl pravý muž: nepřizpůsoboval se každému a všemu. A také jako 
pravý muž padl. 
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Gabriel Moudrý: 

Energický, neústupný, odvážný, obětavý. 

Každý člověk má své nezbytné individuální vlastnosti povahové a nezmě
nit~lný základ své osobní letory. Tato pravda je všeobecná, ač není na každém 
ste]ně snadno patrná; jsouť lidé, kteří chtějí a dovedou svoji povahu i letoru 
zastříti, důkladně se naučivše tomuto umění a důsledně je provádějíce. Jiní toho 
nechtějí a proto ani nedovedou. Jedním z takových byl dr. Rašín. 

* 
Asi před 35 lety byl Alois Rašín studentem sotva pětadvacetiletým. S krouž

kem svých osobních přátel stál v popředí tehdejšího života studentského. Stu
dentstvo velmi horlivě politisovalo, ohromnou většinou buď přímo příslušíc do 
národní strany svobodomyslné (ovšem: nebylo tehdy takové organisace, jaká je 
nyní), nebo s ní sympatisujíc. Studentstvo jiného smýšlení bylo v nepatrné men
šině. Všecko studentstvo bylo radikálně nacionalistické, proto státoprávní 
a z téhož základního důvodu národního a vyznávalo všeobecné právo hlasovací. 
Tudíž veřejně stálo proti tehdejší císařské Vídni a v hloubi duše nenávidělo 
Habsburky. Tehdy nebylo nesnadno způsobiti, aby studentstvo provedlo nějakou 
národní demonstraci. Ba, v tehdejších vůdčích kruzích studentských se nezřídka 
přímo vyhledával vhodný podnět pro nacionalistickou demonstraci; věděloť se 
dobře, ~e každá taková demonstrace bude v uvědomělé české veřejnosti přijata 
sympatIcky a že bude národním tiskem pochválena neb aspoň vůči odpůrcům 
obhajována. 

V takovém myšlenkovém prostředí vznikl asi před 35 lety návrh, aby české 
studentstvo vysokoškolské si zavedlo studentskou čapku a trikoloru. Vlastni 
důvod tohoto návrhu byl nacionalisticky demonstrativní: proti německým bar
vám německého studentstva a proti oficielním barvám rakouským měly se ve
řejně nositi barvy zcela jiné - jako okázalý projev a čin svéráznosti, podle citu 
srdce však vlastně irredenty. 

Jediným místem, kde návrh na zavedení národnostních barev pro české stu
dentstvo mohl býti podán a proveden, byl tehdejší ústřední a representativní 
spolek českého studentstva "Slavia". Tam byl také přednesen a zvláštní komisi 
bylo uloženo, aby připravila vše, čeho bylo potřebí; konečné usnesení bylo vyhra
zeno mimořádné valné hromadě "Slavie". 

Komise se sešla, členem jejím byl také právník Alois Rašín. Dlouho a namá
havě se ~om~se radila, potom si vyžádala vzorky čapek od některých vynikajících 
o.dbornych fIrem pražských a ukázky čapek z ciziny, hlavně z Francie, a nakonec 
Sl pozvala výtvarné umělce české na anketu. Ochotně přišli na pozvání vůdčího 
spolku studentského. Komise spolu s anketou debatovaly, radily se, uvažovaly, 
rozmýšlely se, ale nedovedly dospěti ke kladnému výsledku. 
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Nastal den mimořádné valné hromady "Slavie", den rozhodnutí o barev
ných odznacích českého studentstva: Odzn~~ov,á ~omise ,však n~m~la ni!akého 
usnesení. Proto byla rozhodující schuze za ucash vytvarnych umelcu ,svolan~ n~_ 
hodinu před ustanoveným začátke~ min:?řá~n~ :,a~r:é hr~~~?!. AJ?-I v n~PJate 
chvíli té se jednání v komisi nedařIlo. V slchm JeJl ucastmcI JIZ byh n:,:rh; Tu 
akademický malíř jména nejpopulárnějšího, Mikuláš Aleš, opakvoval svuJ,n~vrh, 
již dříve zamítnutý: aby mimoř.ádné val~é hromadě bylo navrzeno ::avesh y-:o 
české studentstvo slovanskou trIkoloru (cerveno-mod:?-bflou) yp:ost~ed ~~ sh~
kem a odznakem a černohorskou čapku. Aleš předlozd ~O~lS.l r:ek?hk ~~crtku 
studentské postavy s doporučenou čapkou, a odevz?al Jl ofl9mal:m~ tohz v Ce: 
tyni prý ušitou čapku černohorsko:x, zrov?a ~~~,ovou, !ako~ pry no~ll cerr:ohorsk~~ 
kníže Nikola, muž jména tehdy newopularne]Slho. Ne~terI clenove komls~ ~elnl: 
živě souhlasili s Alešem, na mysli majíce demonstracI všeslovanskou. JmI byh 
proti Alešovi; z nich nejostřeji proti němu brojil Rašín; mysl~n:' že ~e n~mýlím~ 
řeknu-li že v tajích jeho duše skrývala se demonstrace repubhkanska. l\thstr Ales 
tedy se ~vým návrhem pr~p~dl, i rozzlobi~ se tak, že pr:xdce v~~al, ~ávl ruk~u, 
chvatně sebral své náčrty I cernohorskou capk~, a co neJ:ychl~]1 c:.deseL KomIse 
byla zaražena trapnými rozpaky a tohoto okamZlku vyuzIl Rašm, ze mu odhlaso
vali francouzský baret se slovanskou trikolorou na lemu baretu a přes prsa. 

Byla zahájena valná hromada, Rašín pod~val referát. Mluvil stručně, klidně 
a zdrželivě pro francouzský baret. Pak se ~~zVl:1Ula ro.~prava; Debaty ve ~tuvdent~ 
ských spolcích oné dob~ měly svou tr~dicl :seobecn~ uznavanou a p;stenvo~. 
bvvaly řečnickým turnaJem. Studentska skupma, ktera neměla poho,toveho, re~
nlcky školeného mluvčího, byla předem již posuzována mén~ přízmvě. v~ebam 
o odznacích studentstva se tedy šířila a rostla, stupňovala, napmala, a Rasm pod
nikal, co dovedl, aby poznámkami, vysvětlivkami i ~aráž~ami ro~nítil, a v'/: 
dráždil řečníkv. Tak minulo celé odpoledne; v podvecer zacal se sal prazdmtI 
a tu Rašín do~tal závěrečné slovo. Vzal do ruky vzorek původního baretu fran
couzského a mluvil mluvil, mluvil. Již mu selhával hlas, tvář měl zarudlou o~ 
únavy; oči jako by ~u byly chtěly vyskočit z orbit; své vě~y provázel ~rudv~ým: 
rozkyvy hlavy a širokými rozmachy rukou - ale ~epovohl,! B~l :re svem zl;lu~ 
šel proti proudu, vášnivý, neústupný, b?ju~ící. ~~]en v~asl:mml s:ovy~ nybr~ 
prudkými útoky. Řečníci contr~ shledvah, ze Je.'ll~hv' slky ]SOU v pocetne velml 
slabé, ač na počátku schůze mělI pravdepodobně vetsmu, protoze ba~~ty s~ 
upřímně řečeno - nelíbily ta~řka n!komu~, :rak se hlaso~alo po Ra~m?,ve do~ 
slovu, a jeho návrh na zavedem baretu byl pn]at: ne proto, ze by se byl~ p:ltomn~ 
do baretů zamilovali, nýbrž proto, že Rašín překonal všecek odpor protI mm. 

Jeden z prvních, kdo se potom na ulici objev,n. v bar;tě, byl Rašín: Nosily se 
barety, ale velmi málo. Neujaly se. Proč, lze řícI J~n kratce: skoro m~omu ne: 
svědčily, studenti neuměli a nedovedli si jich nasadIt", n!l hla-;.u; ne~odIly se am 
k šatu, ani k obvyklostem pražského studentstva a vere]nost ]Im nevenovala sou~ 
hlasu. Rašín byl také jeden z posledních, kteří ještě nos~li na ulici b~;et. Nyní z te 
doby zbývá jen vzpomínka, co Rašín dovedl svou mladIstvou energu. 
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o třicet let později dr. Alois_Rašín, poslanec Národního shromáždění, první, 
aloe bývalý již finanční ministr obnoveného státu československého, jeden z obou 
vudců strany národně demokratické, měl připravenu novou etapu pro politiku 
své strany. S ním připravovala se na ni také redakce "Národních Listů". Dr. 
Rašín věru by nebyl dovedl trvale žíti bez po~itiky. V politice měl jediný velký 
cíl: dobrý a silný československý stát. A měl jednu velkou politickou lásku: 
"Národní Listy". S nimi žil, na ně stále myslil, vždy na ně pamatoval. Každý den 
musil býti v redakci "Národních Listů", každou chvíli se s někým domlouval 
telefonicky. 

V říjnu roku 1922 uzrávala nová vnitrostátní situace: sestavovala se nová 
vláda, složená ze všech československých stran mimo slovenské ludovce a mimo 
komunisty. Tehdy dr. Rašín každý večer chodil do redakčního pokoje, kde hrozně 
stěsnáni seděli redaktoři části národohospodářské a jeden redaktor politický. 
V pokoji tom se s drem Rašínem debatovalo: o financích, o hospodářství, o otáz
kách sociálních i o politice. V oněch čtyřech zdech dr. Rašín býval jako doma: 
přátelský, sdílný, otevřený, bezprostřední. Je řada znaků, jež charakterisují sil
~ého muže. Jedním z nich je možnost jeho, vše slyšeti, a možnost jiných, vše říci 
Jemu. Ano, dru Rašínovi bylo možno všecko říci, a čím nenuceněji se mu cokoli 
povědělo, tím snáze dr. Rašín přijal i výrok velmi smělý. Beze zloby jej vyslechl, 
třeba naň okamžitě odpověděl tak lapidárně, až se stolky zatřásly. V našem pokoji 
redakčním j~me se tedy od dra Rašína dovídali podrobností a důvěrností, že jsme 
mnohdy bylI až úžasně překvapeni, ale vždy sytě informováni; proto právě jsme 
potom mohli pracovati s pevným pocitem určité bezpečnosti. 

Jednoho večera v říjnu roku 1922, tedy když dr. Rašín vstoupil do našeho 
redakčního pokoje, uvítali jsme jej mnohem živěji než jindy; byHť jsem právě do
stali informaci, že se má státi ministrem financí. Také jsme naň hned s touto 
otázkou přímo uhodili. 

Dr. Rašín nám především vyložil, jak se jedná o novou koalici, a zároveň 
nám řekl, že má v novém ministerstvu "dostat finance". Z obojího jsme měli 
opravdovou radost. 

.. No tak tedy," pravil jeden z kolegů žertovně, "teď budete mit 5000 Kč mě
síčně!" Dr. Rašín patrně nepostřehl, že byl vysloven žertík vskutku nevinný, 
i rozkřikl se: "Já vám těch umouněných 5000 hodím na hlavu! Ty pro mne ne
znamenají nic!" A teď se rozkřikl, že ho mohlo býti slyšet až na ulici, třebas okna 
našeho pokoje byla zavřena: "Co mně ubude na příjmech, je několikerý mini
sterský plat." Zmírniv pak hlas, pokračoval: "Ale čert vezmi všecko to. Chvála 
Bohu, o svou rodinu mám postaráno, i kdybych dnes zemřel, je zabezpečena! Než 
jde o jiné věci, pro které nechci jít do ministerstva!" A půl doutníku, jejž kouřil, 
sevřel pevně v zubech. Více nám nechtěl říci. 

Dru~~ ve~e~ přišel ~ase n~ezinás; opět jsme naň naléhali, aby nám řekl, proč 
nechce byh mlmstrem fmancl. Zprvu váhal, ale pak jsme ho přece vyprovoko
vali. Zase zatínal zuby do svého doutníku, a pak vykřikl: "Chtějí na mně _ na 
mně, prosím - abych se zavázal, že povolím 23 milionů na bankrotářská druž-
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stval" Na okamžik se odml'čel, pak uhodil pěstí do stolu a vykřikl: "Nel" Toto 
ne" mohli slyšet i chodci na Václavském náměstí. 

" 
Odpovídali jsme chlácholivě a smírně, v ten rozum, že potíž ta se přece dá 

srovnati. Dr. Rašín odmítal takové řeči přímo vášnivě; hlásal, že stát může pod
porovati jen podniky schopné života, nikoli však bankrotářské, i dovozoval, jaké 
množství silných poplatníků musí býti důkladně zdaněno, aby jejich berně daly 
státu oněch 23 milionů, již pro hospodařených lidmi neschopnými nebo nesvědo
mitými. "A takové nesmysly, zabíjející stát, mám já dělat?" vybuchl nakonec 
s celou prudkostí své povahy a s mocným napětím hlasovým. 

Je fakt, že takové scény dru Rašínovi opravdově prospívaly: nervy jeho zů
stávaly nedotčeny a mysl jeho s~ po ni~,h. uklidň~vala~ C~ladnokrevvI?-~ již vyl?žil 
nám pak dr. Rašín, že "vezme fmance Jen v pnpade, ze bude pnJata zmena 
systému vládního ve smyslu státní spořivosti, vše~ožného obmezení. státní:h 
podpor jaké vlastně znamenají dar každému, kdo Sl ho dovedl vymOCI, a pre
měny státních podniků v duchu obchodního ~ prúmys~ovéh~ pod~i~ání... . v 

Brzy potom byl dr. Rašín jmenován mmIstrem fmancI. Byh Jsme Jlsb, ~e 
ministerský předseda Švehla přijal jeho podmínky. Pokud jde o oněch 23 mI
lionů, zvěděli jsme, že o jich povolení se byla již dávno dříve rozhodla vláda dří
vější a že na novém ministrovi financí bylo jen poukázati je k výplatě. 

I jako opětný ministr financí dr. Rašín skoro každý večer chodil do naše~o 
redakčního pokoje. Náš nejmladší kolega, zemřelý již Pořízek, vždy hned z~ mm 
přiběhl s papírem a tužkou v ruce a vyloudil na vněn; - ,:žd! snadno. - mf?r~ 
mace pro list. Rašín mu je dával vždy ochotne; va~al-!l ~e~~yv c.hvIlku, ~a-h 
se ta neb ona novinka již "pustit", jal se Pořízek, meZi naml Jeste Jako klucma, 
žebronit tak dětinně s očima tak oddanýma a s horlivosti tak přítulnou, že dr. 
Rašín se usmíval přímo otcovsky něžně a Pořízkovi roztomile povoH! ",vše.v/'Vy 
jste takovej hodnej, pane ministře, tak to ~á být, ': o~v~ě~?va~ s~ mu nas ~~nzek, 
tehdy asi dvaadvacetiletý, jako pravý dětma. A sedlvy !IZ mImstr dr. Rasm byl 
dokonale spokojen, ba šťasten v takových chvilkách. 

Jednou večer, sotva přišel, naznačil nám, že míní začít pro~áděti ~vé p!~ny, 
jak si je zosnoval pro obrat ve finančním I:0sp?daření. st~tnim. ~ek~ nam prlm<:, 
že připravuje osnovu zákona o obmezení ruznych, zeJmena rodmn~c~ př~d~vk?
státním zaměstnancům. Náš pokoj věřil v dra Rašína, byl s ním pOctlV~ sol~~arn~; 
proto i my jsme mu vše řekli. Právě. I?roto jsm~ m.u teh<;ly ?dporovah. "U~ed~l
kům se vede velmi špatně" namítalI Jsme. "TIm JSou vmm tI, kdo do statmch 
služeb nabrali celé regime~ty lidí namnoze neschopných nebo zbytečných," od
pověděl dr. Rašín. "Ale ti, kteří ve státn~~lužbě,~~star~~i a p!ec s:~ádají, nen:oh<:~ 
za to," řečnili jsme dále. "Jednou se zacIt mUSI, vyknkl JIZ Rasm; "ostatne mu] 
návrh postihne jenom nejmladší, a ti se musejí smířit s myšlenkou, že každý za
čátek je těžký." 

Důvod podle našeho mínění silný nechali jsme si nakonec: "Těžce poškodíte 
naši stranu, kdežto ,zástupci stran ostatních podnikají vše možné ve prospěch 
svých straníků." Tyto naše věty účinkovaly naprosto neočekávaně. 
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,v Mi:r:istr dr. Rašín přhno vyletěl ze stolice, na které seděl, zvedl obě ruce do 
vysev~ sll<:u hla3,u, k~erý b~ překonával hukot rozpoutané bouře, vykřikl: "Já 
slouzml predevslm s!atu a Jeho lepší budoucnosti; jestliže kdo je v naší straně jen 
.proto, ab~ z toho mel hmotný prospěch, jestliže ho k ní nepoutá náš program ať 
]d~, nebof s~rana takových straníků by byla shnilá, neschopná práce pro očistu 
st,a~~, takov~, strana ať padne, ať ji vezme čert! Takovou stranu já sám chci roz
bIt; Dr. ~asm ,u~lk!, .a my jsme kolem stáli jako němí. Chvilku se potom ještě 
oblral postovmml zasllkami, načež se suchým, polohlasy'm Nazdar!" rychle 
odešel. " 

Tato scéna vryla se mně navždy do paměti: Rašín obětavý, energický, od
vážný a neústupný! 

A. Pimper: 

Besídky Dra Rašína s národními hospodáři. 

Dr. R~šín btval v ;'r::~odních Listech" téměř denním hostem. A bylo 
opravdu malo z techto navstev, aby nebyly skončily alespoň na skok v Národ
nIm. ~ospodáři". Nejčastější návštěvy byly tu v době večerní, po skonče~é práci 
v mInIsterstvu a~ebo v parlamentě. Ti, kdož nemohli dra Rašína nikde v místno
stech r~dakce ?-aJí!i, šli téměř s jistotou do redakční místnosti "Hospodáře", kde 
~'pro~tred meZI ~'ym st?le:n a stolem dra Fouska trůnila tak zvaná "Rašínova 
zIdle . J~ ~?v stars~, ~aslvm kus nábytku se širokým, dřevěným, vyřezaným opě
r~dle,m, jeJl~, specIaht<?~ bylo, že ze sedadla vyčníval žlutý, trochu již obroušený 
hre~lk. Patn snad to. ]IZ trochu k žurnalistickému "lajdáctví", že se nikdo za ce
~ou r~du let nepokusIl o to, aby hřebík, který byl vždycky nebezpečím pro nové 
1 stare kalhoty, buď vytáhl anebo hloub zatloukL 

, Dr. ~aší~ velmi do~ře ;rěděl o to~t<? nebezpečí a proto vždycky, kdykoliv 
~ nam 'pnc~azel, uchoRIl.?-ekd~ z. nas mformovaných noviny anebo nějakou 
]lr;OU bs~ov!.nu ,a polozd Jl na zldh, na kterou si dr. Rašín usedl. Do redakční 
mlst~?;sh pnchazel ~byčejně stejným způsobem. Objevil se náhle ve dveřích po 
dos~~ nzne~ a energIckém "Co je nového, pánové?" rozhlédl se po místnosti 
a pntomnych. Tu a tam, když byl dobře naložen, počastoval nás pozdravem Na
zdar, .~ládenci", při ,čemž ,však dodatek "co je nového" téměř nikdy nech~běl. 
VelmI casto oslOVIl nas take rusky "Kako poživajtě". 

Dr. !la~ín v~~~ svoji př.irozenou povahou člověkem skutečně demokratickým. 
N:p~!:pel ;Sl pnhs na strojenou eleganci a imposantní vystupování. Jeho nejsvá
tecnej~lm ?"borem byl, . a~ na malé výjimky, starý, předválečný "Kaiserrock", 
v kterem urad.oval.v !llimsterstvu a který pro jeho hřmotnější a prostřední po
stavu by: do~h tYPl~~ý. V naší redakci se však nejčastěji objevoval ve starých 
pracovmch satech, jmak dosti již používaných. Večerní návštěvy v Hospodáři 
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znamenaly již pro dra Rašína odpočinek po těžké denní práci. Proto dosti nerad 
viděl, že jej někteří lidé obtěžovali audiencemi i v těchto pozdních hodinách, 
obyčejně mezi 7.-9. hodinou a jen v případech výjimečných někoho přijal. Ho
vory dra Rašína v redakci točily se obyčejně kolem otázek hospodářských a fi
nančních. Mluvilo se o burse, o valutě, bankách, obchodní politice a také někdy 
i o jiných věcech. Velmi často zaběhl dr. Rašín i do svých záležitostí soukromých, 
pokud se nevztahovaly přímo na rodinu, o níž až na oba syny dosti málo mluvil. 
Byl-li však dobře naladěn, vypravoval veselé příhody ze svého mládí, zavadil ně
kdy o věznění v Mollersdorfu, ale nikdy, aby se tím snad honosil, nýbrž v sou
vislosti anebo s poukazem na některou životní zkušenost. 

V létě, když se na skok vracel z dovolené do Prahy, vyprávěl obyčejně o hou
bách. Při tom zavadil často i o kuchařské umění a podrobně vykládalo tom, 
jak se některé houby připravují. Znal snad všechny u nás existující druhy hub 
a dovedl je popsati vědecky jako zkušený mykolog. V důvěrné chvilce se nám 
také někdy přiznal, že v letních měsících chytá na venkově motýly, což se nám 
při něm jako silné politické individualitě zdálo býti i podivným. Také o svojí 
soukromé lektuře nám často vykládal a překvapovalo nás, když se přiznal, že 
studuje botanické a přírodopisné knihy a že často v úzkém kruhu rodinném 
přednáší nahlas básně. 

Dr. Rašín znal výborně vesmírový zákon věčné změny, znal psychologické 
zákony obnovování energie a proto vždycky četbu i životní požitky střídaL 

Energie dra Rašína byla přímo obdivuhodná. Od ranního šera do pozdního 
večera pracoval, sháněl informace, dával rady, poučoval a řídil. Věděl co se děje 
důležitého v každém ministerském resortu, na všechno se informoval a všude 
vyzvídal. Byl vůbec nevyčerpatelnou studnicí vědění. Nebylo otázky našeho 
života veřejného, ať rázu politického, hospodářského, finančního ba i uměle
ckého a literárního, aby o ní nedovedl hovořiti a nezaujal k ní ihned stanovisko. 
Pohotovost při řešení důležitých otázek byla u dra Rašína obrovská a přímo 
jedinečná. Stačilo nahoditi nějaký problém, byť i sebe těžší, dr. Rašín se na chvíli 
zamyslil a učinil po místnosti několik kroků tam a zpět a pronesl ihned jasné 
a přesné stanovisko. Věcnými argumenty a znalostí dovedl utlouci každého ze 
svých protivníků. V jeho jiskrných očích, jeho rozhodnosti a nebojácnosti bylo 
cosi, co každého přímo fascinovalo. Měl mnoho nepřátel, kteří s nim ideově 
i jinak nesouhlasili. Jakmile však promluvil a dostal se do debaty, dovedl usaditi 
každého. Dr. Rašín měl rysy velikých lidí a ten, kdo studoval zblízka jeho osob
nost, nemohl to popříti. Věděl, co chce, a dovedl vždyc!\:y prosaditi svoji vůli. To 
jsme pozorovali při každém hovoru s ním. Měl rád lidi, kteří mluví a jednají 

otevřeně a přímo. 
V jednání s redaktory byl dr. Rašín nanejvýš taktní. Nikdy neznásilňoval 

přesvědčení žurnalisty tím, aby diktoval, jak se má psáti. Vyskytlof se tu a tam 
v našem listě něco, co neodpovídalo politickým směrnicím strany anebo to koli
dovalo s jeho plány, dovedl to říci šetrně. Jestliže se tu a tam i rozzlobil, nezna
menalo to nepřátelství a za několik minut nevěděl již o ničem. To co se o drn 
Rašínovi tvrdilo v listech jiných stran, zejména socialistických, že znásilňuje 
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členy redakce, ~yly p~sté výmysly. Možno říci naopak, že je málo denních listů, 
kde by volnost zurnahsty byla taková, jako právě v "N. L." za jeho vedení. 

B~!o mnoho v,ěcí ~lavně polemických v národohospodářské rubrice, které si 
~r .. RaSl? naI?sal sam Jen proto, aby se neřeklo, že přesvědčení žurnalistů znásH
~uJe. Nam narodohospodářům byl dr. Rašín vzácným učitelem a rádcem. Věděli 
Jsn:;e dovb~e co ch~e a snažili jsme se pochopiti jeho obrovskou práci pro stát, o níž 
r:ase vereJnost am zdaleka neměla tušenÍ. Jeho hlavní směrnice byla blaho repub
hkYvpb~~ ohle~u napravo .i ~levo a v tomto případě jsme se jeho zásadám rádi 
podndIll." N,ovmek, zurnahstIcky ~vaných "solokaprů", měl dr. Rašín vždy plno, 
neboť kazdeho dovedl vyzpovídatI a o všechno jevil živý zájem. Nikdy však nevy
zrad~l to, co ~~lo býti na čas taj~ým nebo co nemělo přijíti do novin. Z té příčiny 
se ~~J?- vel~l c~sto st~lo; . že za ]ede~ neb dva dny přinesly některé listy zprávu, 
o mz Jsme JIZ davno vedeh a kterou jsme ze šetrnostI k dru Rašínovi neuveřejnili. 

Jestli~e se v ~e~ních listech ocitla hrubá polemika proti dru Rašínovi, a to 
bylO, bohuzel veln:n casto, považoval to obyčejně, jako člověk politicky angažo
vany, za .samozřeJmost. Přiznal se nám častokráte, že jeden z jeho synů sbírá 
a nalepuJe tyto pole~iky a hanopisy a že jich za dobu své činnosti veřejné má 
~elou ob~~vs~ou ~.mhu. Tato kniha je nejlepším dokumentem nevyspělosti na
seho p'ol:tIc~eho. z~vota, v obraze~ n~šÍ ,,~ašt~řiyé a závistivé národní povahy. 
By!o Jlste malo lIdI v nasem pohbckem zlvote čmných, po nichž by se naházelo 
tolIk špíny, jako po dru Rašínovi. 

. Byly c~víle, ~d~ j~me na dra ~ašína n~trpělivě čekali a kdy nám bylo třeba 
Jeh"o chladne a ~trIzhve rozvahy a)eho obdIvuhodného optimismu. Někdy, ;když 
nase valuta ~ohsal.a" kdy sobecke a republice nepřátelské živly chystaly se na 
valutu podmknoutI utok s~pvšech st,r~I?-' . stáv~li jsme se sami trochu pesimisty. 
Tyt? c~~~~y dovedl dr. Rasm rozptyhtI, JakmIle se octnul v redakci. Jestliže jsme 
p~o]evlh neJakou obavu v jeho přítomnosti, posadil se mlčky na židli, podíval se 
s Je?noho na druhého, usmál se známým svým způsobem, zapálil si doutník a ně
k:!lka.~lm~x pa~ naše ,obavy rozptýlil. Stačilo podívati se na něj, aby si člověk 
pnSV?JI! ne~o. z Jeho VIry a podivuhodného optimismu. Dr. Rašín byl obhájcem 
d~flacm pvohbk~ ~. to z.?-amenalo pr~~~cky potírati drahotu a zdražovacÍ pokusy, 
af se to delo s te Cl one strany. Vedeh Jsme vždy, že v této věci máme dra Rašína 
z~ sebou; a n~bá~~ js~e,s~ proto bojovati proti podobným snahám, byť se to 
n~kdy tykalo 1 pnslusmku strany. V hospodářských otázkách dr. Rašín strany 
vubec neznal. 

. o~trátu ?r~vRaší~a nese ještě dnes redakce Národního hospodáře "Národních 
LIstu velml tezce. " prvních dnech po jeho odchodu nechtělo se nám ani věřiti 
že by "Rašínova židle", na které ještě poslední den před atentátem seděl až d~ 
9% hod." več;r va ~iktoval mi při tom několik novinek, zůstala navždy opuštěna. 
~ed,:o presvedcer:,l, však ph;ce.~ěší ~ sice sku!~~no~t, že li~é takového významu, 
Ja~ym byl dr. R~sm, neumlraJl. JejIch duch ZlJe dal v srdCI národa po celé věky. 
Vzdy~~~, k~ykoh~,se bude mluvit~ o historii československé měny, nesmí při tom 
chybeh Jmeno Rasmovo. My, co Jsme se od dra Rašína naučili uchováme si po 
celý život jako nejdražší památku. ' 
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František Polák: 

Dr. Rašín v naší redakci a na janovské konferenci. 

Nikdy nezapomenu okamžiku, kdy dr. Alois Rašín náležel ten naše~u re
dakčnímu kruhu v "Národních Listech". To býv~lo,v pole?r:e ~ vecer ~a neJakou 
hodinku, když čtverácky se usmívaje usedl meZI nas, zapalll ,Sl dOU~lk a vypra
voval novinky z politického jednání nebo veselé přího?y. Rad take ~oslouchal 
naše zprávy i historky a oplácel anekdoty anekdota~lll. 9asto ~aburacel o~olo 
něho smích až to vyprovokovalo :p. redaktora Vopaleckeh~ k JC:;po obvyklen:

u 

zakročeni: "Pánové, nezapomeňte, že se tu duševně pracuJe. . .. BY9: to J?-ase 
nejmilejší chvilky v redakci. Při nich jsme nejlépe poznalI dra Rasma Jako 

člověka. . v 

povězte nám, co bylo dnes v parlamentě," ptali jsme se ho Jednou. "De-
láme"většinu," odpověděl. "A jak ji děláme? Víte, jak se dělá sulc?, Te~yv zrovna 
tak to děláme. Nejdříve se utvořila ,t~ková špín~: Teď ~~ do toho d~:aJl zl?utky, 
přikapáváme citron a kvedláme. Zahm se vytvonlo ~~Sl ~ako pe~ěl~l sse~ma -
ale, pánové, je to pořád jen sulc. Kdybyste do toho slaph, probořlte se ... 

Redaktor PenÍžek kdysi upozornil dra Rašína: "Neměl bys~e p kouřit, do.u
tníků bez špičky!" Dr. Rašín vycenil zdrav~ zuby j~ko}ygr.a pO.:rld~: "po~l~eJte 
se! Jsem zařízen na devadesát let života, Jako bylI vSlchm mop predkove. . Je 
známo a psal jsem také již o tom ~ ,,~.árodníc~.List~ch" (20~ unora 19,23): Jak 
byl dr. Rašín stále pln vůle a chutI,k ZlV~tU. IPn sve vpr~vd~ sokol,ske ZlVOtO
správě ~yl by se jistě dožil v:ysoke?o v~~u', kdy~y ::akerny ~t~~tat r:,ebyl t~ 
zmařil. Rekl mi jednou: "Zloblm sve pohhcke pr~~vmkx,,, kdy~ JIm .. zacnu po 
vídat, jak dlouho :budu 'živ. "Dočkám se de;!.-des~tI let~ . rekl Jse~ JIm one~dy. 

Do osmdesáti budu dělat politiku, pak napls1 sve pameb ... Ja~ Jsem to, r~kl, 
~hytili se za hlavu: "J ežíšmarjá, ten se nás ještě n.atráp~." -, ,;V}dí~e," povldan:' 
"Kdybyste mne poslouchali ve všem, stala by se ml polItIka fadnl a sel. bych pryc, 
ale takhle mne to dráždí a zajímá čím dál tím více. Každý odpor mne le~ povzobu: 
zuje k novému úsilí. Nudil bych se, kdyby šlo všecko hladce a kdyby ml odpurcl 

nekladli překážek." 
Jednou z rad které Rašín často dával svým spolupracovníkům, byla tato: 

"V politice se m~žete na každého dívat, můžet~ s ~fm ~luvit a ta~é m~ 
přikývnout, ale nesmíte mu nikdy věřit." PovšIml lS~rr: Sl mnoh?krat~ pn 
debatách, ať v redakci nebo na schůzích výkonných organu strany narodne d~
mokratické jedné vskutku napoleonské schopnosti Rašínovy: umět pos~řehnou~l; 
co je hlavní a bezohledně odstraniti, co je vedlejší. Mnozí lidé pro ;ěCI Vedle]~l 
nedovedou proniknoúti k jádru. Tato schopnost, podepřená osobm state~nost~, 
umožňovala Rašínovi rychlou a správnou volbu řešení při problémech neJspletI
tějších. A pak ovšem jeho rozsáhlé, vše~tranné vzdě}ání. ~na~,neien. ?ob~e texty 
a statistiky, nýbrž i lidi. Měl také v hOJné míře to, cemu flka:!l Anghcar:e "c?m
mon sense" (přirozený důvtip nebo zdravý rozum): Bez této .. vl~stnostI ~eJsou 
člověku vědomosti a sebe lepší city nic platny. ZeJména pohbkum nemela by 
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nikdy scházet, poněvadž by je uchránila před těžkomyslností, z níž rodí se poli
tika fantastických sklonů extremistických. 

* 
Počátkem dubna r. 1922 byl jsem poslán, jako zpravodaj "Národních 

Listů", na janovskou konferenci a před odjezdem zašel jsem k dru Rašínovi pro 
instrukce, jak si přál. Naznačiv mi obšírněji, v jakých tendencích přál by si, 
abych referovalo průběhu konference a o otázkách projednávaných, zdůrazňo
val dr. Rašín: "Hlavně všude choďte s otevřenýma očima a vlezte všude ... Je to 
velmi důležitá událost. Přijedu tam asi za vámi. S národního hlediska záleží nám 
nesmírně na tom, aby nás janovská konference svými usneseními nehodila zpět 
po tolikerých snahách o zajištění hospodářské a finanční rovnováhy. Pranic se 
nedivím nedůvěřivosti Francie, když do Janova přichází německá delegace s de
legací sovětského Ruska. Tento fakt nejlépe ukazuje, jak rychle se zapomíná, co 
udělalo ve světové válce Německo a co udělali bolševici v Rusku. Tím více je po
třebí opatrnosti." 

Asi v polovině dubna, když práce v odborných komisích konference byly 
v proudu, skutečně dr. Rašín do Janova přijel. Byl již netrpělivě očekáván, jak 
jsem slyšel v kruzích československé delegace. Kdo mohl s větší autoritou mlu
viti o naší ch životních hospodářských zájmech, o státních potřebách s hlediska 
finančního a hospodářského, nežli dr. Rašín, který položil první základy státním 
financím čeSkoslovenským? Náš první ministr financí nemohl scházet tam, kde 
se rozhodovalo o věcech tak dalekosáhlých, i když bylo možno předvídati, že ja
novská konference skončí nezdarem. V Janově byl tehdy také dr. V. Pospíšil, 
leg. rada inž. Dvořáček a jejich úkoly nebyly snadné. Každé rozhodnutí zname
nalo odpovědnost a závazek. Dr. Kramář tou dobou den co den upozorňoval ve 
svých článcích v "Národních Listech" na nebezpečí, číhající na československou 
politiku v Janově. Dr. Rašín do Janova přijel ve vší tichosti, myslím, že si do
konce i zapověděl, aby se o tom psalo. Zůstal za kulisami, ale naše delegace jistě 
by mohla vyprávět, co pro ni znamenala Rašínova přítomnost při vyjednávání 
tak choulostivém a závažném. 

Připomínám si znova dlouhý rozhovor Rašínův s důvěrníkem presidenta 
Hardinga americkým senátorem Mac Cormickem v zámecké zahradě pražského 
hradu o vánocích r. 1920 po návštěvě u presidenta Masaryka. Dělal jsem tehdy 
dr. Rašínovi tlumočníka a překládaje jeho projevy měl jsem dojem, že je čtu 
z otevřené knihy, jak byly informativní a přesné. Dr. Rašín na rozmanité otázky 
p. Mac Cormicka udával zpaměti bez nahlédnutí do poznámek celé statistiky 
finanční a hospodářské a poskytoval vysvětlení o každé položce našeho státního 
rozpočtu, jehož číslice hravě reprodukoval, ačkoliv nebyl tehdy ministrem 
financí. Je ostatně známo, že dr. Rašín ani svých řeČÍ nepřednášel z psaného 
textu, nýbrž zpaměti, jak si je promyšlením připravil. Jeho slova byla proto tak 
přesvědčivá, poněvadž rodila se přímo z vůle k činům, poněvadž za tím, co říkal, 
stál dr. Rašín neuhýbavě na vlastní odpovědnost do všech důsledků. Vzpomínka 
na něho mi nikdy nevymizí z paměti. 
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Karel Policar: 

Z redakčních vzpomínek. 

D V' , v Vl' m žurnalistiky. Se žurnalisty stýkal 
r. Alois Rasl.r; spvrav~e ocen?~:n:ll:~~e finesl si už z pokrokového hnutí 

se rád a vždy koleglalne. La~k~ k z o'i žurnahstickou činnost. Jako vydavatel 
let devadesátých. Tehdy trpel I za sv ! t k věží společně s redaktory Anto
"Neodvisl~sti" byl vězněnš P,ob

d nov~mes :slZ~em Veselým; cela ČÍS. 83 nazvána 
nínem HaJnem, Josefem ka ou a

o 
r~v davatele" 

tehdy "U tří zastavených redaktoru a Jednoho vy . 

v • lN' d ích Listů" neomezoval se Ve funkci úřadujícího člen~ redlte st~a " ;~~u~ mu dovolovala jeho velká 
dr. Rašín jen na ~řední.sty~?: se cl::~f~::S~á byl s námi, novináři, vždy v nej
politická práce a mtenslv~m c~nnos o 'A staral se o redaktory přímo 
živějším styku. Byl na~m1.,radc:m ~l~~~~~~~nostech v květnu roku 1918 byly 
otcovsky. Když po pamatnych dlvad v 1 dr Rašín velmi horlivě o zabezpečení 

Národní Listy" úředně zastaveny, pecovba I' l' ga'z"e Dr Rašín měl 
" o b t veně y y vyp aceny . . 
existence redaktoru, a y nez enc dr' a uznalým Ti kdož to popírali, 
upřímné sociální cít~ní. Byl šéfem sprave lvym . , 
křivdili mu a neznah ho. 

* 
. o" Vl 1918 přijal dr Rašín na vědomí 

Zastavení " Národních. LIstU v k~e nUl novou práci redakční. Založil bele-d ' , v em A Ihned orgamsova v' t 
s pohr avym usmev '" -v , kole ům přidělil přípravné práce pro ZlVO 0-
tristický týdeník "C~stu : Nekt~rYn:- , tg novin neboť věděl, že dokud se Ra
pisný slovník, ktery chtel vy~avatl ~~s on Ná;odní Listy". Mne komandoval 
kousko nezhroutí, nebude ~~zn~, vy ava' t '~ní cesty a schůze československé 
k "bratrstvu polem pracuJlc:mu , I?-a v agl ac. 
státoprávní demokracie, ktera se prave orgamsovala. 

v d R v, uviděv mne v redakci, pravil Bylo to krátce před pře~ratem, k~yz . r. a~:Vil s olicejním špiclem ... " 
mi s přísností zřejmě stro!enou~r "Vy )~t m

To 
není Ppravda, pane doktore." 

Pohlédl jsem udiveně na dra Rasma a re d~i" Pak se usmál a pravil: "Jen 
Dr. Rašín důrazně 'Opakoval: "Je to p!'a:v . Lišova v Budějovicích očeká
si vzpome!íte!. Je~ j~te oneh?y. ~~e s~~u;~ ~~Várny, tam jste vykládal válečné 
valo vás nekol~k panu, s kterym~ ~, v V' A špicl který s vámi tam seděl, podal 
i politické novmky a vedl v:le~r~ e :e~~t 1 t ,,,'_ To je pravda, že jsem tam 
o tom relaci pražskému pOhCe}::lmu"reb\e s VIi námi' špicl' snad seděl u jiného 
tak mluvil," pravím, "ale nevernn, ~el "y "me:'

l 
mě dr R~šín To víme určitě. 

" Ne mezi vámi byl ŠpIC prerUSI . . " v h 
stolu. " -" -,,~ '. . t "kým jste seděl?" Jmenoval jsem vsec ny 
Nevíme však, kdo Je to. Pamatu~e. e se, s d em Rašínem že dopíši do Č. Budě-
účastníky sChůzky,- a ,dohod:l ~S~t~~~ s s; mnou v kavárně, aby nějak opa!~il 
jovic dru ll. Prochazkovl, kt~r~ y hlY "stiti ravé jméno špicla. Dr. Rasm 
podpisy ostatních, by bezpec!1e .s~ m? d?t ~J~ , ~ a podle písma denunciace 
měl svého důvěrníka na pohcejmm re I e s Vl 
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* 
Bylo Y~~~~~~~r:: ;~~: 1~~~~ ~~~ié epi~odk~ z rt~ak~ní návš!ěvy dra Rašína. 
v~ho" předložil jsem mu :,Pražsk~~; e~~~sir~~a~:~~no;u otazk~:, "Co je,no
~eho národně socialistickým "Melantrichem". Dr. Rašín o1I~~daJe, ;ydava
listu - a srdečně se zasmál kd v 'd"l .. p. e na prvm stranu 

F ' . Z ' , yz UVl e SVOJI podobIznu vedle podobizny - :-aI::I ,-,emmové "v rouchu svatebním" a když si přečetl V· t 
manzele . " A znovu se rozesmál V' Vt" , ze JSOU o novo-
i.s oním číslem "Zpravodaje", že sl~~acp:~. ~~~IZ:!~~~~áns~~ekd<:si zasl~ 
Sl v "Melantrichu" přečetla tento aprilový vtip" nýbrž že na '''d'l smkala

f
,. kdy~ 

celého nákladu listu. '" fl 1 a - on lskacl 

,,~~ vám to také zkonfiskuji," pravH žertovn" d R v, • 00 o 

pro svul novinářský archiv A ukáži t Š· der. asm. "ZkonfIskuJI Sl to 
. o na lm oma, aby se také zasmáli." 
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Antonín Rautenkranz: 

K charakteristice a osudu Dra Rašína. 

Když jsem měl po válce příležitost poznati dra Al. Rašína blíže z několika
letých styků v redakci "Národních Listů", nemohl jsem neviděti, že ve svém. úsilí 
o zabezpečení národa a státu navazuje na politické ideály svých mladých let. Byl 
to opět Rašín státoprávník, persekvovaný, ale hrdý a nezlomený Omladinář, ne
přítel Habsburků a Vídně, s tím rozdílem od minula, že nyní svou iniciativnost, 
svůj um, velké zkušenosti, houževnatost a pracovní zápal mohl dáti do služeb 
republiky. Měl jsem vždycky dojem, že jej těší, že se sešel v národně demokratické 
straně a "N. L." se svými politickými druhy z m1adšÍch let. 

* 
První otázka, kterou dr. Rašín rád dával při potkání známým a podřízeným 

a kterou i na smrtelné posteli v Podolském sanatoriu počínal svůj poslední roz
hovor s lékaři, dojemný vzkaz národu, zněla: "Co je nového?" S otázkou tou na 
rtech vcházel i do redakčních místností. Jako jiné, také i mne jí uvedl vícekráte 
do rozpaků: Co mu říci opravdu vážného a vskutku nového, aby obratem nedal 
na jevo, že se svou novinkou přicházíme s křížkem po funuse? Býval velmi dobře 
a včas o všem informován, takže vzbuzoval často až podiv v tomto ohledu. Ně
kolik měsícll před roztržkou v čsL soc. demokracii setkal jsem se v Žitné ulici se 
zesnulým min. předsedou Tusarem, pozdějším čsl. vyslancem v Berlíně, a prová
zel jsem jej k "Domácnosti" v Lazarské ulici. Tusar mi 'tehdy k mému dotazu, 
jaké asi výsledky bude míti boj zahájený levicí ve straně, řekl, že smír již není 
možný a že boj proti živlům stranu rozrušujícím musí a bude vybojován do všech 
důsledků. Sdělení nebylo určeno pro uveřejnění a zmínil jsem se o něm v redakci 
pouze jako o věci důvěrné. Již druhého dne však byl jsem volán k dru Rašínovi, 
jenž chtěl věděti, o čem jsem s m. p. Tusarem rozmlouvaL Jak patrno i z tohoto 
malého případu, pozornosti dra R~šína nic neušlo. 

* 
Když byla v tisku vedena známá kampaň proti dru Rašínovi po jeho pardu

bické řeči, dostoupilo rozvášnění odpůrců jeho takového stupně, že jsme se neta
jili obavami o jeho osobní bezpečnost. V místnosti národohospodářské redakce 
mluvilo se o tom vícekráte a pamatuji, že zvláště dr. Fousek vyslovil se jednou 
velmi určitě o možnosti atentátu na ministra dra Rašína. Přemýšlel jsem, kde by 
dru Rašínovi mohlo nejspíše hrozit nebezpečí a usoudil, že u jeho domu v Žitné 
ulici při nastupování cesty do úřadu či jinam. Chtěl jsem jej v tom smyslu vybíd
nouti k opatrnosti, ale znaje jeho nebojácnost a představiv si gesto, jakým by asi 
odbyl mé upozornění, mlčel jsem. 

Bohužel, brzy po té jsem se přesvědčil, že předtucha má byla správná. Dne 
5. ledna 1923 as o 9. hod. ranní zazněl v místnosti, jež sousedí s pokojem, v němž 
stojí můj pracovní stůl, telefon. Vedle ještě nikdo nebyl, povstal jsem tedy, abych 

189 



přijal telefonické sdělení. Právě však vešel redaktor pan Penížek V' t 'I 
k t~!efon~ a -. vyslechl žal?stnou zvěst, . že právě byl spáchán na ~J:[;~~%~ 
R~sl~a pre~ Jeho ?omem v Zitné ulici atentát. A za chvilku již přichvátal do 
re a ce udychany a vzrušený očitý svědek hrozné události ... 

F. H. Svobodová: 

Jeho úsměv. 

v Jsou to~u čtyři dlouhá léta a přece vzpomínka je tak živá jako b t 
vc:ra. byl ode~el;- zítra se měl opět vrátit. Na širé redakční chodbě jako bY ;~::J 
zn~! Jeho zvu?ny hlas: "Nazdar, pane kolego! Co je nového?" A ke zvuIŽu hlasu 
~OJI ,se vzpo~mka na pevný a přece měkký stisk ruky a krásný milý úsměv Ten 
sIlnJ~ ocel~ve tvrdý muž měl hřejivý úsměv, kterým z bohatství své bytosti šÍědře. 
::oz :val vs~m, které měl rád. Svým úsměvem si rázem získával srdce B I to 
u~me~ dobreI:0' bezelstnéI:0 člověka, úsměv tryskající z duše bohaté cite~ ~ za
~lcenebP~o :r:~no'dv tom u.směvu, který se podobal i červánkům i sedmibarevné 

b
uzle, yva ~ e fa o~t, ze ž~votních úspěchů a spokojenost s vykonanou prací 
y o v nem 1 mnoho sfastneho humoru. ' 

D,ovedl s~ tak~ mr,:č3t , dovedl hromovat, měl-li příčinu k nes oko 'enosti 
~ ~~x~~~n, ale JakmIle presel hněv, byl tu starý milý úsměv, který mlu~il z~ srdce 

d IAv t~n ú~n~v nám. byl vzat, po něm se nám stýská všem. Nikdy už nerozjasní 
re ,a {cm po oje, uf mkdy z něho nevyčteme přátelský zájem uznání vče e'v, 
prace a povzbuzem pro lopotu dnešnÍ. ,r JSI 

, Jsme ochuzeni my všichni, kterým ten úsměv býval vzpruhou _ a nebude 
nahrady. 
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Dr. A. Šilhan: 

Dr. Rašín a hudba.· 

Dr. Rašín a hudba? Pochybovačnou tuto otázku mohl by položiti jen ten, 
kdo by nevěděl, ke které generaci Dr. Rašín náležel, kdo by nevěděl, že vyšel 
z pokrokového hnutí studentského let devadesátých. Toto hnutí naplněno bylo 
horoucím citem vlasteneckým, ale při tom vlastenectví dosavadní svým obsahem 
mu nedostačovalo. Šlo za širšími obzory a chtělo, aby malý národ český postavil 
se politicky i kulturně po bok národům velkým. Snažilo se jmenovitě také o to, 
aby v literatuře a v umění český národ dohonil velké národy kulturní. Problémy 
národohospodářské a otázky sociální hýbaly myslemi této generace, ale neméně 
jednotlivce z pokrokového směru zajímaly proudy literární a umělecké, tehdy 
aktuelní. Překládala se a vydávala literární díla románská, anglická i seveřan
ská, která na české půdě dosud nebyla známá. 

Ale v národě muzikantů nemohlo býti jinak, než že také hudbě věnovala se 
živá pozornost. Dík Smetanovi a Dvořákovi, česká hudba stála již na světové 
úrovni a nebylo třeba teprve k této úrovni ji povznášeti, jako tomu bylo s umě
ním slovesným. Z mladé generace let devadesátých vyšly některé podněty k stu
diu Smetany umělce i člověka, v jednotlivcích z tohoto hnutí našli mladí čeští 
skladatelé oddané přátele a žurnalistické propagátory. Jaký div, že dr. Rašín, 
který byl jedním z nejtypičtějších představitelů pokrokového hnutí let devade
sátých, zachoval si i pro další život zájem i o literaturu a umění. Aktivní politik, 
obdivuhodně agilní národohospodář a finančník, sledoval s neutuchající živou 
pozorností vše, co pozoruhodného dělo se v literatuře, v divadle i v české hudbě. 

Sám měl jsem příležitost, tento opravdový a hluboký zájem dra Rašína po
znat hned při prvním s ním setkání. Bylo to na jaře r. 1910, kdy požádal mne, 
abych ho v jeho advokátní kanceláři navštívil. "Národní Listy" hledaly tenkrát 
nového hudebního referenta, a tu několik mých přátel nabídlo mne. Dr. Rašín 
přijal mne sice vlídně, ale bez vší obřadnosti, jak byl zvyklý, a bez zbytečného 
pqvídání přímo přistoupil k věci. Hned po několika minutách viděl jsem, že 
mám před sebou muže neobyčejně bystrého a znalého' jednání s lidmi. Byl jed
ním z těch, kdož při prvním setkání raději nechají mluvit toho druhého, sami 
jsou spíše skoupí na slovo a za to pozorněji poslouchají a intensivněji pozorují. 
Dr. Rašín nechal mne povídat o mých názorech na tehdejší českou hudbu, 
o opeře Národního divadla i o zkušenostech, kterých jsem dosud nabyl ve své 
referentské praxi. Jen tu a tam prohodil nějaké slovo nebo vtip, ale bylo vidět, 
jak hudební poměry bedlivě sleduje a jak je v nich dobře orientován. 

Za rozhovoru rozohnil se, když dostali jsme se na boj, vedený u nás proti 
Dvořákovi. Zvolal tenkrát v rozhorlení asi toto: "Jak jsme malí a malicherní, je 
vidět z toho, že nesneseme mezi sebou nikoho opravdu velkého." Když ujistil 
jsem ho, že pro mne je Antonín Dvořák jedním z největších genÍů světové hudby, 
přijal to s velkým povděkem a ujistil mne, že za jeho vedení i "Národní Listy" 
zůstanou vždy Dvořákovi věrny, jako byly a isou věrny také Smetanovi. Resul-

191 



tátem mé návštěvy u dra Rašína bylo mé přijetí za hudebního referenta "Národ
ních Listů". 

Než jsem odešel, pokládal jsem za vhodné, po způsobu tovaryšů z dob ce
chovního zřízeni, podati mu svůj "MeisterstUck". Neměl jsem tenkrát právě nic 
jiného po ruce, než článek "Richard Strauss jako dramatik". Několik týdnů po 
tom dávala se v Národním divadle Straussova "Elektra". Setkal jsem se dole ve 
vestibulu s drem Rašínem, který rovnou ke mně se rozběhl. Mluvil s velkým 
enthusiasmem o Straussově hudbě a také o provedení,,,Elektry", řízené Karlem 
Kovařovicem. Ujišťoval mne při té příležitosti, že můj článek byl proň velmi 
dobrou informací o předchozích operách Straussových. Potěšila. mne velmi tato 
pochvala dra Rašína, poněvadž jsem věděl, že vždy řekne úsudek svůj zpříma, 
bez obalu, a že je nepřítelem jakéhokoliv falešného lichocení. 

Rád vydávám svědectví velkému českému státníkovi, že zachoval si zájem 
o hudbu, hudební rubriku "Národních Listů" i pak, když osud povolal je.], aby 
byl jedním ze spolutvůrců českého státu. Pak ovšem byl už tolik zaměstnán po
litikou i starostmi o finance českého státu, že nemohl při; nejlepší vůli věnovati 
se věcem jiným, jak byl by si přál. Ale přece občas procházeje redakčními míst
nostmi dostal se až k mému stolku, a tu neopomenul nikdy optati se, co je 
v hudbě nového, co Národní divadlo chystá, a co bych mu doporučoval, aby si 
šel poslechnout. 

V dru Rašínovi našel jsem také pevnou oporu v těch chvílích, kdy podni
kány byly proti mně útoky, m.ajíci za cH, odstraniti mne z "Národních Listů". 
Byly to zpravidla postranní cesty, kterými se proti mně šlo, a mnohdy k tomu 
používáno bylo i velmi vlivných osobností. Ale každý takový útok odrazil se 
o rozhodnost dra Rašína a jeho přátelství ke mně, čehož zde vděčně vzpomínám. 

Nadepsal jsem svoji vzpomínku: "Dr. Rašín a hudba", a zatím nevím ani, 
zda on sám hudbu také prakticky pěstoval, zda na nějaký nástroj hrál. Ale tolik 
vím, že i v intimní sféře rodinného života hudbu miloval. Když v "Národních 
Listech" uveřejněna byla anketa o tom, jak vynikající mužové českého národa 
tráví své prázdné chvíle, přiznal se dr. Rašín, že jedním z potěšení těchto prázd
ných chvil je pro něho, když choť jeho zahraje mu na klavír něco z Beethovena, 
Dvořáka, Chopina nebo Mozarta.' On, sám velký a geniální ve svém nejvlastněj
ším oboru, nemohl také v hudbě milovati, než co je v ní velkého a geniálního. 
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Tůma-Zevloun: 

Dr. Rašín - žurnalista. 

"Pište srozumitelně, česky a stručně, jako by každé slovo vaše bylo telegra
fováno. Tak se naučíte v nemnohých slovech říci mnoho! Jen tak může list míti 
ve všech rubrikách mnoho zpráv. Žurnalista, který neumí ve třiceti řádcích říci 
vše, není dobrým žurnalistou. Dlouhé články a dlouhé řeči unavují." 

Tak hlásal dr. Rašín k redaktorům "Národních Listů" a při svých denních 
návštěvách v noční redakci,bezpočtukráte opakoval:"Krátit, krátit, krátit!" 

Sám dlouhých článků nepsal, frázím se vyhýbal, sloh jeho byl stručný, 
telegrafický. A přece řekl vše, co říci chtěl. Nejednou sedl a v otištěném dlouhém 
článku červenou tužkou vyznačil zbytečná slova a ukázal, jak bylo možno na
psati článek o polovic menší. 

Ctím tuto zásadu Rašínovy stručnosti a jsem proto stručný: "Byl to veliký 
žurnalista! " 

Jaroslav Urban: 

Spravedlivý. 

Jsem z mnoha, kteří cítí, co ztratili jeho odchodem v jeho spravedlnosti. 
Jako novinář naučil jsem se vážiti si v něm zejména toho, že rozuměl novinám, 
protože dovedl je a dobře udělat, že jeho poměr k nim byl přímý, otevřený, čestný 
a že nekladl na něj menšího důrazu, než na kteroukoli svou veřejnou funkci. 
Demokratický, kolegiálně vlídný, vždy přístupný k diskusi a vždy přímo sršící 
nápady, postřehy a novinkami - tak chodil za večerů mezi nás jako mezi své, 
i když byl ministrem a zavalen obrovskou svou prací. "Tady u vás si oddychnu," 
řekl jednou v noční redakci. Byl to však jen oddych výměnou pole činorodého 
myšlenÍ. Teprve po jeho skonu počali jsme si uvědomovati, jak silné bylo a pod
manivé při své nevtíravosti kouzlo jeho ducha v našem prostředí. 

K mohyle vzpomínek přikládám kamének, jehož závěr sám zdůvodní poně
kud osobní ráz úvodu. 

Od léta 1917 zprostředkoval jsem doručování důvěrných informací pro 
"Maffii" ze Sofie, kde jsem sloužil v rakouské missi Červeného kříže. Byly to ze
jména zprávy, které opatřoval p. Čermák-Kozák, pozdější předseda naší Národní 
rady v Sofii, propuštěný krátce před tím z internace v Gollersdorfu, s MUDrem 
Boh. Procházkou z Prahy a pp. Kadelou, Kleplem a Kupkou. Pravidleně doplňo
val jsem je ještě vlastními poznatky, později jsem psal často sám a současně počal 
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jsem dopisovati o poměrech v Bulharsku a Turecku do "Národních Listů" a když 
byly zastaveny, podle výslovného pokynu z Prahy do "Lidových Novin". Žádný 
z dobrých kamarádů-vojáků ovšem netušil, když při cestě na dovolenou nesl 
psaní do Cech mé ženě, jak nebezpečný jest jeho obsah. Byly doručovány různým 
osobnostem, některé přímo dru Rašínovi. Jednou však nedostihl jsem 'vlaku, 
který odnášel takového bezděčného posla, a právě tenkráte, když šlo o zajímavou 
zprávu. o na~~ch legiích ve Francii. Tuším, že byla to řeč Poincaréova. Bez úvahy 
poslal Jsem Jl - polní poštou, opatřiv dopis razítkem "Zensuriert", k němuž 
jsem měl přístup a jako odesílatele označil na rubu německého důstojníka. Ke 
zprávě jsem připojil, že mne již pálí půda pod nohama a že pomýšlím na přeběh
nutí, kde se dá. Dr. Rašín se tehdy právem rozčilil nad "tou drzostí" zásilky, která 
~y mohla zbytečně uvésti do nebezpečí jiné i mne sama. Mne jistě - podléhali 
Jsme polnímu soudu v Jagodině. A na poznámku vzkázal: "Zůstat na místě a 
~ělat dobrého vojáka!" Zůstal .jsem jím tedy jako v masce až do září 1918, kdy 
Jsem přece utekl, ale již do naší sofijské Národní rady jako její tajemník. 

Po návratu teprve jsem se dozvěděl přímo od dra Rašína, že tehdy dostal onu 
zprávu od nás dříve, než přišla do Prahy pravidelnou cestou. A když jsem mu 
v roce již jako člen redakce "Národních Listů" večer po vyhlášení mobilisace 
oz~amoval, že odjíždím, abych ráno byl u svého oddílu, ačkoli mohl jsem zůstati 
při sV,é pr.á,ci redakční, vzpomněl si na onen svůj vzkaz do Sofie: "Tak jeďte tedy, 
dobry vo]aku, a vraťte se zdráv." Ta měkce vyslovená věta z jeho úst s důrazem 
na_ dvou známýc.h slovech s jeho přímým, úsměvným pohledem a pevným stiskem 
ruky zůstane ml pro celý živo! nejkrásnějším uznáním dobré práce v těžkých 
dobách. 

Poznal jsem v té chvíli jasně, jak je spravedlivý. A od té doby ještě mnoho
kráte. A nejvíce potom, když skonal. 
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Josef Vejvara: 

Dr. Alois Rašín - jak řečnil lidu. 

Vlak stanul v nádraží, četná deputace místní organisace Národní demo
kracie spěchala k vagonu, v jehož okénku zahlédla význačné a tak všeobecně 
známé obrysy významného spolutvůrce státní samostatnosti a současně také 
některými lidmi a časopisy nejnenáviděnějšího politika dra Aloise Rašína. Tako
vých místních organisací strany bylo velmi mnoho, které v době od roku 1919 
do konce roku 1922 snažně prosily, aby k nim dr. Rašín zavítal a k lidu řečnil. 
Mnohým těm prosbám vyhověl, rád, pokud mu to zaměstnání a jiné okolnosti 
dovolovaly, a skoro všude jevil se týž obraz, o jakém se zde zmiňuji. Jen tu a tam 
byly nějaké úchylky, ale celkový úsudek referenta o jeho schůzích je stejný. 

Vlak tedy přivezl oblíbeného politika a orátora a mnoho lidí přišlo mu 
v ústrety. Jedni s radostí a nadšením, jiní se zaťatými pěstmi v kapse. To byli 
čtenáři oněch zarputile nepřátelských novin, které stále a až do omrzení vy
trvale tiskly nauku, že vším tím, co obyvatelstvo v Ceskoslovenské republice činí 
nespokojeným, je vinen dr. Al. Rašín. V nepřátelských jemu časopisech čtenářům 
vtloukáno den co den, že dr. Rašín ožebračil obyvatelstvo zbavením polovice 
jmění. Rašín vinen tím, že boháčům ponechán majetek, za války získaný, Rašín 
zavinil, že za válečné půjčky rakouské nikdo ničeho nechtěl zaplatit. Zkrátka 
Rašínovi hubovali všichni, kdo na výletě zmokli, nebo když dlouho nepršelo 
a úroda vedrem uschla. To byla časopisecká 'výchova lidu a lid "zbančený", jak 
se prostonárodně říká, neustálými těmi výtkami, už si myslel, že ani jinak ne
může být, než aby se Rašínovi spílalo. 

Trochu déle trvalo, než se dobrá a poctivá česká nátura vzpamatovala a kdy 
začala sama přemýšlet. A tu dospěla k jiným výsledkům -- žel, že lhůta byla už 
promeškána! 

V dobách nejzavilejší nenávisti u tendenčně informovaných a některými 
časopisy otrávených lidí podjal se dr. Alois Rašín těžkého a nejvýš odvážného 
úkolu, rozsévat dobré slovo lidem všem, věřícím i pohanům, vzdělaným i za
ostalým. A byly to časy tak rušné a zároveň nebezpečné, že misionář mezi 
divochy má bezpečnější situaci! 

Deputace vřele uvítala tribuna, v němž spatřovala jednoho ze svých nejza
sloužilejších. A v zápětí se významný host dověděl, že "bude zle"l Cestou do 
města z nádraží byl dr. Rašín obklopen doprovodem oddaných svých ctitelů, aby 
se jakémukoliv útoku zabránilo, a cestou udělovány mu informace: zle bude ve 
schůzi, ježto se chystá kde kdo, aby nemohl promluvit. Zuřivostí nejvíce jsou 
naplněni komunisté, kteří jsou schopni i nejbrutálnějšího násilí. S nimi budou 
"pracovati" i ostatní strany dělnické. A pomáhati budou inteligenti, učitelé, 
profesoři, majitelé domů, probůh, tedy veškerenstvo obyvatelstva, protože každý 
měl nějakou příčinu k nelibosti, a když už je tu nějaký hromosvod, tedy třískat 
do něho s kuráží. 
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To bylo velmi málo na zpříjemnění pobytu u zdvořile zvoucí místní orga
nisace a příliš mnoho útoků, aby jim jednotlivec odolal.. Všichni byli rozechvěni 
a rozčileni, jen dr. Alois Rašín z-achovaLklid, ktetý imponoval,; aŽ si to straníci 
nemohli ani patřičně vysvětlit. ' .. 

"Nic nebude! K ničemu nedojde!" projevil a už řeč odvrátil od těch strachů. 

Dr. Alois Rašín věřil v sílu svých výkladů. Žádný kazatel nebyl na výklad 
evangelia lépe připraven, než dr. Rašín na své řeči, které lidu československému 
pronesl. V každé měl nové náměty, každou obohatil vzácnými myšlenkami. 
Důkladnému studiu podrobil každé téma, o němž mínil promluviti. Nejprve si 
připravil námět řeči, pak ho rozváděl, doplňoval, opravoval a celou řeč si tak 
dokonale v pamět vštípil, že nepotřeboval žádných poznámek na papíře. A nikdy 
nikdo jej nepřivedl z konceptu všelijakými výkřiky. Parátně odrazil každý nápor. 
Ovládal všechny obory státní správy s tak znamenitou informovaností, že nikdy 
nebyl přiveden do rozpaků dotazy jakéhokoliv druhu. 

Dr. Rašín měl důvěru v moc a sílu svého slova a důvěřoval, že lid není tak 
zate~nělý, aby nedovedl rozlišiti plevu od vydatného zrna, prázdné slovo od 
spasItelného výkladu. Proto s .takovou určitostí a věšteckým proroctvím pro
hlásil, že zle nebude ve schůzi aže vše dobře skončí. 

o Dvorana, obvykle největší v městě, byla přeplněna dávno před započetím 
sch~ze. Vzduch nebyl zrovna nejlahodnější a nálada ještě horší. Reptající měli 
zře]mo~ převahu, takže se menšina neodvážila ani k ostýchavému projevu. 
A kdyz už byla atmosféra naplněna jakoby dynamitem a nitroglycerinem, 
vstoupil ten, jenž byl jedněm Mesiášem a druhým , .. 

Ale už bouře potlesku zavanula sáleni jako mohutný příval. Dr. Rašín po
hlédl na shromáždění a ,přejel si pravicí hlavu. Potlesk a jásot u jedněch, mru-
čení a hučení u jiných, vše utichlo a dr. Rašín započal: "Moji drazíl" • 

Jak něžně, jímavě a zrovna kouzelně toto oslovení působilol A dále vy~ 
kládalo věcech a skutečnostech, sice.každému dobře povědomých, ale ku podivu 
zapom~n~ntch. Jaká je situace u našich sousedů, kdysi v blahobytném Rakousku 
a do.~yšhve~ N~meck?, kde lidé zámožní stali se žebráky. Pak vyslovil se 
o knsl, k!era u nas dolehá na všechny vrstvy a stavy. Tak se zdálo, jako by vě
hlasný tnbun všechny ty rozpálené hlavy odpůrců něžně hladil, aby tím snáze 
snesly příval výtek, které následovaly. 

A ~ostali ~ádně i ti, kteří si v dobách největších útrap národa o trošek jídla 
pomohlI k majetku, i ti, kdož mohli přispěti, ale nepřispívali potřebným a utla
čovaným. Dostali i ti, kteří pohodlně bydlejí, ale haléřem nechtí přispěti ne
bydlící!? Do~tali i ti, kteří v blahobytu dostali' roupy a v: samém procovství jen 
po kavl~ru a, Importovanýc~ lahůdkách toužili, drahocenné látky na tucty metrů 
kupov~l: a hm obchodní bIlanci v neprospěch státu přivodili. Dostali i ti, kteří 
plnýmI usty osvobozený stát vyžírali a při tom nadávali a láteřili. Posluchači 
byli jati. hrůzou, d~v se jim vlasy na hlavě neježily. Takhle otevřeně jim to nikdo 
nevyložIl! ChystalI se na řečníka a zatím oněměli jeho kázáním! 
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A ku konci tento skrovným počtem obdivovaný a většinou odsuzovaný a ne· 
náviděný Mesiáš pověděl posluchačům o lásce. Tak krásně a básnicky definoval 
pojem lásky, že posluchačům jihly oči a nikdo se nestyděl kapesníkem stírat 
hrnoucí se slzy, hlubokým dojmem vytrysklé. V tom okamžiku opravdového 
pohnutí každý z posluchačů věřil, že je skutečně potřebou a nutností, aby každý 
upřímný příslušník osvobozené vlasti lnul vášnivě a věrně, plnou a čistou láskou 
k Ceskoslovenské republice, k jejíž' ochraně a zabezpečení měl věnovati vše, 
i svůj život, i svůj celý majetek! 

"Vše pro blaho vlasti a národal" povzbuzoval dr. Alois Rašín, tribun lidu, 
a posluchači bouřlivě souhlasili. 

V údivu neskonalém doprovozen byl dr. Rašín k oddechu. Podivením byli na
plněni po bouři toužící, že byli připraveni o svůj nenávistný program, překvapeni 
byli, kdož se obávali, že "bude zle". Rašínovo "Nebude zle!" dokonale se splnilo. 

Jindy zase dr. Rašín vykládalo politice, o nekonečných nárocích různých 
také zasloužilců, připravoval lidi na veliké překvapení, až dojde ku plnění po
vinností, navalených na bedra poplatníků. Ale nikdy se nepochlubil svými zá
sluhami. Ty byly pochopeny národem až v prvých měsících roku 1923! Jen po 
jednom toužil: aby zanechal po sobě takovou památku, aby jeho děti se mohly 
pochlubit, že měly hodného tátu! Nehnulo se v tom okamžiku v posluch~čích 
trochu svědomí? Neměl by podobnou touhu mít každý? Tenkrát i nyní? 

Jed nenávisti proti muži dějinného jména a významu však příliš vnikl do 
těla nepřátelského smýšlení. Ti, kdož dra Rašína slyšeli, ještě se zachránili před 
jedovatou infekcí nenávisti, ale již ho nevyslechli, dále v něm klamně 
spatřovali svého nepřítele. Uměle se rozšiřovala zášť proti němu a, jako v bibli, 
po jiném netoužili, než po jeho hlavě. 

Na den 17. prosince 1922 byl dr. Rašín pozván spolu s vůdcem strany drem 
Kramářem do Bratislavě. Jeho věrní měli vážné obavy o jeho bezpečí. Nepřátelé 
se chystali zmocniti se dra Rašína, jen nebyli dohodnuti o způsobu, jakým má 
býti odstraněn. Jedni mluvili o jeho oběšení na náměstí před Redutou a Carl
tonem, druzí jeho tělo za živa chtěli vrhnouti do vln Dunaje. Dr. Rašín nepřijel; 
byl vázán neodkladnými povinnostmi svého resortu ministra financí. 

Nepřátelé jeho v Bratislavi očekávali jej u každého vlaku, dokonce i o čtvrté 
hodině ranní. Druhého dne docela veřejně vyslovován v Bratislavi stesk, že dr. 
Rašín nepřijel a že město a celý svět byl připraven o velkou událost. 

Po návratu do Prahy zahlédl mne dr. Rašín na Perštýně. Kázal zastaviti 
auto a na Bratislavu se vyptával. Když jsem mu o všem podrobně pověděl, za
smušil se. Jen chvilku trvalo zachmuření, pak mávl rukou a pronesl dvě slova, 
obsahující oprávněnou a zdrcující kritiku nepřátel: "Zloději republiky!" 

V pátek 5. ledna 1923 byl dr. Alois Rašín, velký tribun lidu, zákeřně postře
len, když ze svého domu vyšel, a po ukrutném utrpení se spartánským klidem 
snášeném, v neděli 18. února 1923 navždy opustil svoji milovanou republiku. 

A hluboce lkal a želel všechen vlastenecký národ a objemná kronika zásluh 
M u vypočtena ... 
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NĚKO I DOPISŮ DRA RAŠíNA VOJNY 



JUe. Jaroslav Král: 

Několik dopisů Dra Al. Rašína z vOJny. 

Rozhodl jsem se uveřejniti několik soukromých dopisů Rašínových, které 
se dostaly do rukou mého otce počátkem roku 1919, jako dar p. Václava Valáška, 
rolníka v Sobětuší u Nechanic. Běží tu o pět dopisů, jež dr. Rašín adresoval svému 
dobrému příteli a kolegovi Josefu Valáškovi, bratrovi Václava Valáška. Josef 
Valášek byl radikální vlastenec a dopustil se později (ještě jako student) jakýmsi 
výrokem na schůzi proneseným "zločinu urážky Veličenstva", byl stihán zatýka
čem, ale neotálel a uprchl do Ameriky, kde se dosud zdržuje. Svému bratru naří
dil, aby zvláště korespondenci ve svém bytě zanechanou pečlivě uschoval, poně
vadž namnoze různé osoby usvědčovala z velezrádné ~innosti. To se také stalo. 
a tak těch několik dopisů Rašínových zůstalo zachováno. 

Psal je zesnulý náš státník z vojny, kterou nastoupil, jakmile dokončil svá 
studia. Jeden z dopisů nese datum 5.12. 92, ostatní jsou bez data, ale dají se 
snadno seřaditi podle časové posloupnosti. Poslední 'l pěti dopisů je asi psán ně
kdy počátkem druhé poloviny měsíce dubna roku 1892, poněvadž v něm podává 
Rašín svému příteli zprávu o zastavení procesu, zahájeného ve věci jeho spisu 
,,0 českém státním právu", o čemž byl Rašín vyrozuměn úředním přípisem ze 
dne 15. dubna 1892. 

Je zřejmo, že těch pět dopisů nejsou všechny dopisy, které v té době Rašín 
svému kamarádu zaslal; některé asi sám Josef Valášek spálil, jiné se ztratily. Tři 
listy jsou psány z Vídně, ostatní z Pešti. 

Dopis z Vidně. 

První z dopisů, svědČÍCÍ do N echanic, je prostý obrázek vojenského života. 
Zní doslova takto: 

Milý Valášku! 

Sedím na "Wachzimmře" o 3. hod. v noci, vedle mne chrápe "frajtr od muž
stva", na stole tikají hodinky, je mně zima a tikám:zuby. Právě jsem theoreticky 
nastudoval, co nám prakticky ukazuje stále pan Zugsfiihrer Reinbrecht -
prase, ryba, hovado - že každý voják musí miti mnoho sebezapření, žesubordi
na ce 'je "edle Pflicht". Jsem velice deprimován, neboť v mém charakteru je pro 
tuto "edle Pflicht" málo mista. Zaklepáni na dveře. Přišel nás navštíviti pan 
Lajtnant. Vezmu "Habachtstellung", salutuji a spustlm: "Einj. Fr. Sanitiitssoldat 
Alois Rašin meldet sich gehorsamst als lnspektionsfreiter der Einjiihrig-Freiw. 
Schule." Frajtr vedle mne skoči z postele jako jelen, vrazi do mne a zkazi můj 
"Habachtstellung". Teď začne rámus. Lajtnant spusti na trajtra, že spal. Dává 
mne za pHklad. Hrdostí dmou se mi prsa. Pan lajtnant prohlfži můj "Friih
raport". "Gut!" a jde domů. Frajtr přijde k raportu vyfasovat kasárníka. Opisuji 
na čisto Friihraport, musiš tedy chvilku počkat až to opíšu. - Už je to opsáno. 
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Na vojně se mám celkem dob'ře ačkoliv máme dřenz'cu K superarb't . , 'hl' 'I I . Y v' . l raCl 
. Jsem.se Slce aSl, a e an~ r"ec - "hier bleiben! nachmittag einriicken!" Oblékli 
m~e, ~ch~ kd~bys m,ne v~l~el. Vlastni matka by se ke mně nehlásila. Čepici šil asi 
neJaky uce~mk, cela krwa, blůza k 'execírce je vyrudlá jako kohouti ocas kal
hoty k execlrc~,n,a z~dni ,části těla spravovány, boty dělal sadovský cihlář. :,Aus
gangsvmur;dure Je pe~ny celkem tak, že se v tom nemusím styděti chodit ven 
a!e pekne to mo~ nem',Aspoň se stydim říci, že jsem doktor. Drem mne nechtějí 
tltulova~ - w;n~ to pry v/<;glementech. Teď musím jil nahoru, abych vzbudil 
hoc~y, Je ~ pat~, To se dela takto: .zavolá se v cimře: "Tagwache ááúúf!" Tak 
mUSlm o pet pockat. - ' 

v P:ác: máIl!e dost. V prvni řadě ráno prostocviky od 6 do 7, pak na Šmelc 
pres Vl,de,~ hodlI~U ~esty, ,potom :!-o čtvrt na 11 execírka velmi ízlá, pak abmarš, 
pak r;zmaz velml mzzerna, kucharem je Maďar. Potom od 2-3 tak zv. škola, t. j. 
velky nesmysl. Profesory jsou poddůstojnici, Pak od 3-5 execirka na dvoře 
a v v? befe! .. p'ak b!{ bylo "trei", ale všechen volný čas velké pucováni, poněvadž 
staTl.., m~mCl}SOU Jlnde a zde u nás je jen rekrutstvo. Čechů je nás 14 1 Slovinec 
~ ,Nemcl, 8 ;l~Ů~ 2 Maďaři čili 28 statečných mužů. - Naše cimra Ú slovanská' 
Z:d~ fn;t s!atm utr.,aty! a ~Jaďary jsme vyhodili extra. - Prozpěvujeme, aby byl~ 
mdetz, ze J!n:e zpevny narod: Vídeň,te velefádni. Vojenský život - velká ducha
morna.Del~m poznamky ke studii: Působeni vojenské výchovy na vývoj cha
rakteru. Vyslo by to po vo,tně, 

Ptáš se mne, mám-li zde noviny. Nedaleko je kavárna, Union" (3 NaFr " 
Hl IV" N " Zl P" S V" ,'." . , " ,1.,,,, ,,,. r.,,, vet, "Selské Listy", "Selské N." atd.). Do říšské 

ra~y. byc~ .m?~l, ale ,nemohu, poněvadž execiruji. - - - Pro přednášky si 
dOJdl. Matl Tz]e vyda na toto psaní. Piš mně opět. 

Jsem Tvůj upřimný Al. R." 

* 
Druhý dopis. 

, Druhj do~i,s, ~terý je psán ve Vídni někdy kolem 11. prosince 1891 a má 
vy~nam pr:devsIm Jako doklad historicko-politický o aféře vyvolané Rašínovým 
spIsem ,,0 ~~ském v~~~tI?-íI? právvu,." který svým nákladem vydal "Časopis českého 
studentstva a rozslnl Jej ve vereJnosti v 15.000 exemplářích. 

.~~šínova po~aha jeví se nám již v tomto dopise v celé svojí velikosti ucele
nost~, ~eh,?v muz~y, ocelový charakter proniká jako zářivý příkiad některými vě
tamI temer pamatnými. 

Dopis je doslovný. 

Milý příteli! 

" Dopi~" 'FFvůj jsem obdrž,el. Považuj: p!osim dopis tento za důvěrný, doufám, 
ze :ozuml~ uplne tOIf1uto vy,razc:-, Ner;l tr~ba ani mojim rodičům a příbuzným 
o techto vecech zpravy podavatz, ponevadz, co jim chci napsati, napiši sám. 
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V neděli jsem měl policejně nařízenou prohlídku. Auditor a poručik Fiala. 
Prohlídka konána velice matně, Nenašli ničeho, Vzali mi jen 10 ex. II. vyd. (ne
konf.) Č. st. pr., které mi opět klidně vráti. Bude-li to míti vliv na chováni pt. p. 
důsto,tniků - nevím. 

Co se týče c. k. okresniho soudu rozhlašu,te buď úplně nepravdu, nebo nepři
šel ve studiu trestního řádu dále než asi ke IV. článku úvodního zákona, kde hned 
pod lit. A sto,ti, že všechny politické zločiny musi býti souzeny před porotou. 
Bude to ovšem porota litoměřická. Možná, že budeme žádati za delegováni po
roty jiné, což však sotva (!) nám bude povoleno. Na to je ovšem času dosti, . až 
bude podána obžaloba. Neboť by se mohlo státi, že by vůbec obžaloba podána 
nebyla, obzvláště kdyby nebylo zavedeno nyně,tši předběžné vyšetřováni na po
kyn vyššich instanci! Příčiny, pro které podán návrh na vyšetřování proti oso
bám, těžko se da,ti uhodnout. Podstatu řízeni tiskového znáš? Abys mohl o věci 
vésti debatu a vysvětliti u nás velké bezprávi, jež se mi tim děje, uvádim toto: Dle 
tiskového zákona může býti zavedeno buď subjektivni a objektivní (zabaveni) 
řízeni nebo jen jedno z nich. Zavede-li se objektivni řízeni, má státni návladni 
právo po celou dobu promlčeni podati žalobu na spisovatele (překladatele), 
redaktora, nakladatele a tiskaře. Má tedy vláda volbu, chce-li stíhati čili ne, čimž 
je ji dána mocná zbraň do ruky, aby měřila nestejným loktem. Ideálni v inten
cich zákona jednajicí vláda by stihala osobně jen, když bly buď zlo bylo příliš 
veliké, jež způsobeno, nebo když by to bylo opakováni trestného činu po několi
káté. Ani ,tedno ani druhé zde neni (1. vyd. ani nespatřilo světlo světa, zkonfisko
vali celé až na 3 redakčni výtisky, druhé zde též neni). Srov. N. neb jiný list, 
kde do roka 50krát se dopustí takových činů a rozšiří se přes konfiskaci. - Pro
hlašuje-li podobné věci, ať nepředbihá události. 1 kdyby se mi to stalo, 
byl bych čestným člověkem dále, ležel bych sice raněn, ale na poctivém, zacho
valém štítě, a raněn ne přímo, ale zákeřnickým zaskočenim. J sem velmi kliden, 
snad klidnější, než jsem kdy myslil, Moje sebevychováni se osvědčilo. Neni to 
sice ni,takou příjemnosti býti lakmusovým papirem, na němž se zkouší, zdali 
česká společnost je tvrdou kyselinou či zda ,te odporným louhem, ale jestliže mi 
je přidělena tato úloha shodou okolnos.ti, budiž, vezmu ji na sebe, snad z toho bu
deme moci udělati diagnosu, je-li naše národni tělo zdrávo či trpi-li chudokrev-

nosti. 
Chudokrevným je asi c. k. okr. soudce. 

Před vojenský soud postaven nebudu, ,težto jsem se činu dopustil jako civi
lista 20. září t. r. 

Na svátky při,tedu, dostanu-li dovolenou a i tehdá, když bych dostal ,ten 
4 dni (jak se povídá), už proto, abych se šosáckému obyvatelstvu města Nechanic 
ukázal jako klidný zločinec (možná, že řeknou zatvrzelý). 

Dále mám k Tobě žádost, o niž piši také domů. Dojdi k nám a prohlédni 
moji korespondenci. Oplně rodinné dopisy odevzdej matce. Dopisy od Němečka, 
Sokola, Hajna a j. buď uschovej, nebo spal. Z knih zabavené (dle seznamu), 
prosím, vezmi k sobě zápůjčkou a v seznamu je škrtni. Jest se co obávati, že 
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bych. dostal i doma proh/ldku. Dopisy jsou z části v kufru z části v balz'čku 
v kmhovne. ' 

v, Cd o se týče obhájce, nejsme dosud shodnuti, koho si vezmeme V každém 
pnpa ě budeme mluviti také my. . 

b ~noho-l.i bych v případě ods.0u,zeni dostal, je zcela lhosteiné, a isem rád, že 
n,e ~, e SO.U~l~ B. Byl ~yc~ velml rad, kdybys mi!psalrozumy jiných "vynikaji
cl~h pol~tlk,! nechamckych. Budeš-li příště tak laskav, těšilo by mne. Pro
stre~~y, lakych, se chopíme k odvrácení,dosud neznám a které vím nemohu 
s.dělztz. Dnes pryv~~uvil Vašatý 0J)ř!padu tom ve sněmo;ně, mám sluibu, takže 

E
JsdemGto, nem?hl ClStl a zprávy od ]znych jsou velmi kusé. Budu neispíše dnes psáti 

. regrovl. . 

. Na voj::zě ~osud ne,!?zoruji žádnou do očí:bijicí animositu se strany důstoj
mc..,tv,a. N ~uzm, Jak ~o pUJde dal. Odsouzením bych ovšem asi ztratil právo jedno
rocm ~luzby - o cemž nikomu se nezmiňuj. Zkusil bych mnoho ale ocel se 
brousl~ byl bych ostřejší. Vytýčil jsem si pěkné, daleké cíle a k tě~ se. nechodi 
Pb? ,teplc~u, a~e per aspera. Ti, kteří v N. sedí na žocích, nedostanou se do vlno-

lti, ponevadz zoky neplovou. ' ' 

h v Co piše.š o !,~ivu na zkoušky, nikdy jsem je ~edělal za svitu příznivých 
ďvezd - a Je ml ledno, budou-li hvězdy na límcích pp. důstojniků na mne sla

ounce mrkat nebo kysele se oškUbat. 

Z Jednoho bych měl velikou radost; kdyby se ukázalo že lid porozuměl že 
zd~ neJ~e o os~by, že běži zde o zásadu, o tlačeni ke zdi nov~ho pokoleni. Motná 
ovsem, ze staremu pokoleni bude lhostejno vše a že řekne proč se do toho pletou' 
q~.udkokre?nost! Pak ovšem by naše odsouzeni mělo d~primujici. odstrašujicf 
uezne, IDzStO aby bylo povzbuzujicí. ~ 

.. Já nyni dřu "r:,elmi. z~jimavé věci", zajimavé ovšem jen potud, že následkem 
llch by mne mohl Jzmatz eznzeln, kdybych je nepojimal. . 

. Prosím, abys, budeš-li mi psáti, psal buď pod adresou: JUC. Alois Jindřich 
jedn?:. dobro u zdrav. sboru ve Vidni IX. Garn. Spital No. il. a uvnitř dal obálku' 
ne: mz ?~S nap'sal.~o!e jméno (k dodáni A. Rašinovi). Nebudeš-li zrovna psáti 
mc o veci same, plS dzskretně. 

Na shledanou! 
Jsem Tvůj 

N. B. Prosim, abys, necftiš-li se bezpečen, dopis tento spálil. 

* 
Třetí dopis. 

Dl'. 

, Z rl,opisu, jenž násle~uje, dovídáme se o podrobnostech, týkajících se zná
meho x;am procesu. DOpIS sám je vysvětlením celé řady událostí celkem v detai-
lech malo známých širší veřejnosti. ' 

.. Pokud o osob~ch se tu. č~ní zmínka, dlužno podotknouti: Bedřich hrabě 
Schonborn-Buchhelm byl mInIstrem spravedlnosti nejprve v kabinetu Taaffově, 
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pak Windischgratzově. Sokol, o kterém v tomto dopise Rašín mluví, je Josef 
Sokol (otec Karla Stanislava Sokola, zapleteného do aféry), poslanec na radě 
říšské od roku 1891, jenž jako politik náležel k radikálnímu křídlu strany mlado
české. Dr. Emanuel Dyk zasedal od roku 1891 na radě říšské za okres plzeňský 
jako kandidát strany svobodomyslné. 

Milý příteli! 

Konečně jsem dostal psaní z Nechanic! Z domu mi celý ten čas nepsali, takže 
jsem myslil, že se Perun rozhněval a zreguloval Nechanice potopenim v bahně. 
Ze bude hořet u nás elektrika, jsem se již dověděl - tušim z Ratibora - a myslil 
jsem si, že elektrického osvětleni je :třeba . .. Když to nejde s politikou, vrhli se 
na báby, a potom, že lsou "zarmoucení" a "rozhořčeni" "radikalismem" Mlado
čechů. Co se mne týče, neni dosud jisto, půjdu-li na Pankrác. Pro zatím jsem měl 
tyto fáze: Schonbornova odpověď na interpelaci. Odpověď je juristické mon
strum; ale - Mladočeši mlčl. Je vidět, že interpelace nebyla podána z přesvěd
čeni a oprav'dového rozhořčeni, spiše z osobních ohledů k posl. Sokolovi. Podrob
nosti, jak se pekla tato interpelace, označuji hroznou hnilobu a prázdnotu. For
malismus strašný! ChtělU čekati, až je požádáme, a pak podati to, až bude po
dána"žádost za delegaci (l) poroty. A to jsou právníci, to jsou dále zástupcové 
veřejnosti, karatelé veřejných zlořádů! - Vašatý nepodepsal. Vyhýbal se mi. 
Třikráte jsem ho potkal - náhoda zvláštni - odpověděl na pozdrav a prchal 
dále. 

Dra Dyka mám z kurtoazie za obhájce, ačkoliv bych to býval neudělal, 
kdybych býval vědělo jeho jednáni před podáním interpelace. 

Druhá věc byl výslech u garnisonniho soudu vojenského na dožádáni se 
strany litoměřického soudcevyšetřujicího. Dostal jsem 12 otázek a dal k odpo
vědi. Zádal jsem český výslech a český protokol. Bylo to zamítnuto: "das gibťs 
nicht -llei Milltar". Otázky ty týkaly Ise vyvráceni různých těch čtyř ducha
plných obviněni. Stěžoval jsem si protokolárně do zavedeni ,vyšetřováni k radni 
komoře v Litoměřicich. Ta stížnost onu německým výměrem zamítla. Jediná 
taktika, která zbývá, jest protáhnouti věci až do listopadu. Už jsme začali. 
Vrátili jsme výměr radni komoře s protestem, že jsem nebyl vyslechnut česky 
a s vyhl'azením zmateční stížnosti proti případnému rozsudku. Dyk .doufá, že se 
podařf protáhnouti věc až do, listopadu, až 'budu miti po vojně. Jinak není ještě 
podána obžaloba a jsou lidé - já, znalec státnich návladnich v Thunově králov
ství, mezi ně nepatnm - kten mysU, že bude zastaveno vyšetřováni (ano někten 
mysli, že, nastalo-li by sblíženi Mladočechů s velkostatkáři, dostaneme přičině
ním těchto - amnestii [abolici]). 

Interes o mne na vojně je přátelský. Nadporučík Saar (velitel školy) mně 
pravil, abych se dobře o to staral, neboť "byste měl zkaženou celou kariéru, po
něvadž byste nemohl být důstojníkem a to by bylo škoda". To je charakteri
stické, viď? Jinak žiji ve znamení velké dřiny; 3 díly Dienstreglementu, Heeres
organisation, Terrainlehre, 'Pionierdienst tad. cpu do své nebohé hlavy. A při tom 
(žasni) ntusim ještě _.. kreslit, já a kreslit! Jsem sám sobě kolikrát k smíchu. 
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Co js~m ve Vidni od svátků, leště jsem neměl přes čáru, leč jednou do 11 hodin 
kdy ]se~ ~yl v Burgtheatruna Gerh. Hauptmanna "Einsame Menschen'; 
(skvostna vec)---___ . 

Na konci března budeme míti povyšováni čili "Bef6rderung". Budu-li kaprá
lelI;, dosud n~vim. Dal bych se nejspíše fotografovati, abych měl tak malou pa
matku ~a vOJenské č'!!y, na tr: rvak~uskou Sibiř. Zbyla-li by na Tebe podobizna, 
dostanes . .. Co~; tyce vysvedcem zachovalosti, věděl jsem to tiž od bratra 
J.os€ffa. Nadp.or~~lk. P?slal také k žádosti litoměřického soudu výtah z konduitni 
~~:tm'y (?el~l przzmvy!!). - - - Zde je skvostné počasi! Jaro! Kos na zahradě 
l~z pzska. Rano trochu mrzne a v tom mrázku slyšíš a vidiš mne dělati rechtsum 
lmksum, kehrt euch, halbrechts atd. ' 

1. dubna ldeme do odděleni ven z Vidně. Budu chtiti: Krakov nebo Záhřeb 
r:ebo Brn~ nebo Josefov (přijde-li tam někdo; Josefov je ovšem posledni štace 
Jen pro ?,lzzkost k Nechanicům),. v tomto přfpadě bychom se viděli o Veliko~ 
nocleh, ]mak ne. Nejraději bych měl Záhřeb (po přfpadě Terst). 

Co s: moli obža!oby týče, považuji vše za přisně důvěrné. Otci řekni jen, že 
dosud obzaloba podana neni a že to protáhneme do listopadu. 

?dpusf škrabanici. Mám službu a odbývám lako obyčejně při chrápáni 
kaprala a momka na strážnici svoji korespondenci. 

. ~in~k ~e}tala změna .fen, že jsem "Zimmerkommandantem" na dobrovol
mcke "zzmre No 57. Funkce velmi nepřfjemná, ale funkce důvěry. 

Prosim o opatrné zacházení s-Umto psaním. 
Po přečteni a vyřfzeni vzkazů je spal. 

Videň 5.2. 92. Tvůj 
Dr. Rašin. 

Co dělá Tvoje prohlidka'! 

* 

Milý příteli! 
Prvni dopis z Pešti. 

. Odpusf, ž~. T.i tak dlouho nepiši)' neboť ani z lenosti ani z nechuti k psani 
~sem toho neucmzl, ale proto, že .fsem neměl času. Psani i korespondenčni lfsfek 
Jsem obdržely dobře. Jsem kaprálem a to v prvním potadi čili rangu. Nic nezpo
mohla ta ob;al~b:r'v Uh.erská známka Ti dává věděti, že jsem v magyar orszáku. 
V tom, pravem J~ste neJsem, poněvadž tak velká zeď, odkudpočiná Asie je ještě 
hodny k~usek dale, Jsem totiž v Pešti "lépeji" v Budíně. - Chceš trochu fičení 
ges.t~, dOJm~ atd. '! ťř!jdeš k prvnimu uherskému strážnimu domku. Poznáš hned, 
z~ JSl v U~ra.,ch: svme asi s deseti prasaty ryfe po dvoře, dva kluci jako buci hraji 
Sl s podsvzncaty. 

, Přiiede~rdo Brz:.ku n~ Lit.~ Kimen.~~; Ur?~fl(:~, Noknak. Konduktoři ve feš
nych uherskych umformach rvou "hot a Jeste Jedno "nerozumné" slovo a je-
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deme dále. Za Bruckem pláň, pláň., ovce, někde daleko vesnice, koně, ovce, pláň, 
pláň a zase pláň atd., atd. A pak se nenuď. Ráb-tiz minuta. Jdeme ven. V restau
raci Maďarky v bi/etu: "ein Glas Biel''' - "nemtudom", ,.,sklenici piva" - "nem
tudom", ukazuji "pohár sort", přinesli mně pohár piva, slečinka řekla "tiz", já 
jí dal šesták, poručil si po maďarsku ještě jednu, ptám se ji, jak se jmenuje 
houska (ovšem ukazovánim), jablko, pomeranč, vino, sodová voda, zapominám 
to okamžitě a jedu dál. 

Mohutný člověk s kniry vejde a ptá se nás maďarsky. Na to já: "Nemtudom 
magyarul (to jsem se před odjezdem naučil), Ceši",. na to on: "Gospoda Ceši, 
jebem tje Boga, já Horvát." Jevi velikou radost, že Cechům rozumí, že tam bylo 
mnoho Cechů posádkou v jejich vesnici. 

"Jak se jmenuje vaše selo'!" "Kotlarica, po maďarsku Szent Ivan." "Sami 
Chorvaté u vás'!" "Celé selo." "Skolu máte horvatskou'!" "Maďarskou." "Umíte 
maďarsky?" "Ne mnoho, ale děti uměji." nChorvatsky také'!" "Da, ale čist 
a psát jen po maďarsku." "Máte rádi Maďary'!" "To z čorfa luďje." Honil do 
Raabu svině, aby měl- na daně. - Bodrá venkovanka, která dřive stále mlu
vila po maďarsku, spusti slovácky. Byla u córky, která se zněmčila v Béču (ve 
Vidni), vňoučata ji nerozuměla nic, dcera málo. Pláče. Zkouším ji: "Doma by se 
pomad'ařila." Vzpřimila se: "To ne, panko kapral, to ne." "A kdyby přece." "To 
nezrobila na haňbu." "Ale kdyby to muž chtěl a měla ho ráda, udělala by mu to 
k vůli?" Já bych ji pl'oklinula, jaj Bože, tatiček by sa zvrátili ve hrobě, lebo ho 
Maďaři zgubili." Ptám se jak to'! "tážko, fážko II serca to vypovědať." Pláče. Ne
obtěžuji ji. Harvát mi vykládá, že by dcerce krk zakroutil a mužovi hlavu rozťal, 
kdyby to chtěli zrobit. - Slovenka vylézá z vlaku. Přijde ke mně: "Pánko 
kaprál, mojacórka by sa nepomaďařili, jaj Bože ne." Podávám ji ruku a ujišťuji 
jí, že ji to věřim. (Než mi podala ruku, utřela si ji o zástěru.) 

Pěkný obrázek. - Přijdeme do Pešti a hajdy do špitálu v pln.ém výzbroji 
s červeným křižem na rukávě. Nemocnice skvostná, velmi pěkně stavěná, mám 
pokoj dohromady s četařem, jemuž jsem svěřen, aby ze mne udělal '"Abteilungs
unterofficiera". Co to je, to nemusiš vědět. Jen tolik věř: ten musí hleděti dělati 
pořádek na odděleni. Já tedy na prvn[m odděleni (celý špitál má pět odděleni), 
t. j. na odděleni vnitřních nemoci. Teď však musím k večernimu podáváni jidel 
a k rozkazu. 

Piši Ti pokl'ačováni večer. Sedim ve své mansardě. Přišel jsem právě z Pešti 
pln dojmů, ovšem že ne příjemných. Clověk jde cizim městem, divá se na vše 
a mimovolně srovnává. Ale podivno, já nesrovnávám s Vídní ani s Němci, ale 
s Prahou, s našim národem. Jdeš po ulicich Budina. Německy slyšíš málo, vice 
maďarsky, Nápisy všude maďarské, němčina se tuli do koutka. Potkáváš krásné 
dítě, roztomilé, plné ohně,. dojem Ti zkazi hned, jak uslyšíš to tisíceré ek, mek, 
nak, tek, v jeji řeči. Typů hojně maďarských, ale ještě více slovanských, takže 
mimovolně, že se Ti zdá, že mluví slovansky, slyšíš skoro, jak slovansky mluvi, až 
nějaké "tek" přivede ze sna ke skutečnosti. - Přicháziš pomalu k tunelu vedou
dmu pod budínským vrchem: znak Uher, policista s uherskou trikolorou na 
ruká"oě Tě uvitá. Před Tebou v dalekém prospektu objevuje se řetězový most přes 
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Dunaj. Ohromný, velmi pěkně založený. Ohlédneš se napravo: plno lodi náklad
ních i osobnich, velké parníky, překladiště. Plno pracujicíchrukou;namajestát
nim Dunaji volně plují ty lodi a na nich vlaje - uherská trikolora., Dále na pří
stavišti plno ruchu, slyšiš maďarské povely a kleni, vidíš dohližitele v maďar
ském kroji,vedle nich však spatříš také ty, kterým platilo to kleni: Slováky 
v známém drotarském kroji, modře oděné Chorvaty. Ti dřou -. protože Slované 
všude dřou, ti prvni také - ale zase ty druhé. 

Vyjdeš za most na malé náměstí, jež živě upominá na Rudolfovy sady 
[Jražské, jenom že zde stoji tHsochy. Jdeš bliže:Deák Fetenczy Nešna jednom, 
postava sedící, rozšafná, ohnivě výrazné, neústupné oko, hrdé čelo, jdeš k dru
hému: Bárt Eotvos, stojí hrdě, řečnická póza, ohnivé oko, jen dáti slova té soše 
do úst a mluvila by ohnivou řečí ve prospěch svobody uherské. Jdeš k třetímu.: 
Gróf Szechényi, v ruce d1'Ži klidně pergamen, majestátně vzpřímen, Srdce se Ti 
uži, po těle přecházimráz, do očí Ti vstupuje vlhko. Kde ie náš Deák, můj pří
teli, kde je náš Deák. Nikdy nebylo mUak úzko a nikdy nepocitiljsem tako.vého 
strachu o bytí a rozvol svého národa, jako na tomto náměstí. 

Můj hochu, jsme bědný národ. Maďarský jakýs student vida patrné moje 
pohnuti, oslovil mne maďarsky. Odpověděl jsem, že neznám. Začal německy mi 
vykládati o Deákovi a mně bylo tak úzko, omluvil jsem se, že nemám pro službu 
času, vskočil jsem do dostavniku a jedu !domů. Most pode mnou se nepatrně 
houpe. Přál bych si, kdyby to se mnou slitlo všechno. Jedu a je mi laksi hrozně. 
Kolemplno světel. Budínský královský hrad v červáncích. Před čtyřmi dny odjel 
odtud király. Odpusť, ostatní zítra. 

Probouzím se. Proti mému oknu je královský hrad v plných červáncích. 
Ležím a přemýšlim, pomalu jsou červánky bělejší, zářivějši a najednou nad tím 
královským hradem vycházi slunce, vycházi zvolna, zářivěli a zářivěji. 

U nás. za královským hradem slunce zapadá, když hledime z matičky 
Prahy. Tam naše sláva umirá, umirá .. zde roste a roste. Přes těla padlých národů 
žene se Attila, na padlých tělech národů·stavi svoji říš. Nemravnost! Volá rozhoř
čený slovanský a rumunský svět, ale Attila se žene dál. Slovo "nemravnostH jej 
nezastavuje, nanejvýš že se smíchem zvolá: "Co je mravnost? trpěti, nechati se 
ubiti?" Ti národové mohou říci: "Spravedlivě jsme žili, spravedlivě jsme ze
mřeli." Ale nemohou nci: "Udatně jsme se bili." - Tak viděl jsem včera z Pešti 
za Budin zapadati slunce, ale to hned ráno nad Budinem vyšlo. - Zivot v Pešti? 
Těžko psáti, poněvadž dosud málo jsem měl přiležitost pozorovati ten život. 

Hned naproti stkvi se plakát: EliénDr. Falk Miksa! a pod nim: Eljén Mat
tyus kl'isztid! Víš,co to je? Zbytky volebního boje. Každý plot, strom, telegrafni 
tyč, nese tato dvě jména, nese provoláni, desetkrát přelepená. Škoda, že lsem ne
přijel dHve. Ostatně mnoho bych toho neviděl, poněvadž jsem zde zavřen od rána 
do sedmi do večera, v maloměstské části tohoto velkoměsta. Hned za nemocnicí 
js~uvily, hory. Prozatím se na ně toužebně divám. Dnes je neděle, ale mohu až 
o sesté hodině večerni ven. Naškrabal jsem Ti toho dosti; až jindy něco o životě. 
Teď trochu o procesu: .. 
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Dle zpráv z Prahy, které jsou velmi sporé, je asi toto nového: Dl'. Podlipný 
bude hájiti Hajna a Sokola, bude-li hájení jen české, což se samo sebou rozumí. 
Dosud nejsme ani v přípravném vyšetřování, nýbrž jen vyhledáváni. Dle zpráv 
Nohavcových zaslána všecka akta vrchnímu zemskému soudu do Prahy; proč, 
nevím; snad k rozhodnuti, má-li se pokračovati proti nám. Jinak diskretně nevím 
nic. Co se výslechu Sokolova týče, žádal sl. p. návladní, aby předložil "brožurku" 

Naše znovuzrození'" Sokol to ovšem odepřel, aby si ji sl. soud koupil, že stoji 
" ' tolik a tolik, anebo vypůjčil z universitní biblioteky. 

Co se závadných míst týče, jsou tato: Stl'. 6 za slovy (t. j. Moravy a Slezska): 
Jsou tedy země koruny české dle právopla~nýchy zákor:ů , sar:rosta~n.ým státem, 
se samostatným státním občanstvím a ostatm ume proh nam ISOU Clzmou. (65a.) 

Stl'. 26 za slovy: jednání rady říšské: Ze .sněmu vyslána byla roku 1861 
deputace k císaři, aby se dal korunovati, což císař slavně slíbil. R. 1866 vypukla 
válka s Pruskem a ltalii. Válka tato skončila porážkou Rakouska. Rakousko 
bylo pak vyloučeno z Německa, což bylo zajisté zlepšení poměrů našich. Na 
druhé straně se poměry zhoršily. Maďaři nedbali toho, že Rakousko dostalo se do 
neblahých poměrů, nelitovali ho, n:míl'nili ysVe, v poněva~~ v.~děli; že

v 
s~utky, ~~a

zujíci měkkost srdce se v politice mkdy vdecne neodmen~Jl, ny~rz ~e v.polztzce 
musí si každý národ svému právu uznáni vynutit . .. Kdyz nenablzelz se ]lm Pl'U
sové nabídli se Maďaři PI·usům. Začali připravovat revoluci. Výsledek toho byl, 
že p;o jejich uspokojeni dáno fim státní právo zřízením dualismu, čili dvojstátí 
Rakousko-Uherska. 

Za společné věci prohlášeny: vojenství, zahraniční politikaya ti;Wl~C~. (P~zn. 
V uherském parlamentě učiněn předevčírem návrh na l'ozdelem cwzlm lzsty 
_ krajní oposice lrányi - načež vláda odpovědě~a, že podá př~dl~h~; n~ v,v 

kladě které bude zjištěno, že při každé dvorní mamfestacl dualzstlcke Zl'lzem rzse 
k platnosti přijde. lrányi vzal návrh - zpět.) 

Stl'. 29. "takže sněm nabyl české většiny": Rakousku bylo z}e" a proto se 
musili Cechové smiřiti. K smiřeni jelich nebylo toho mnoho potrebl. Reklo se 
tehdy frázovitě, že "přáni veliké části obyvatelstva království českéh? lso~ př~d
mětem bedlivého uvažováni" a čeští poslanci vstoupili na sněm opet s Jedmm 
z těch papírových ohrazeni, že "trvají na deklaraci". - Konec: je nyní dán, za 
pasivni odpor poslanců. 

Malá poznámka: Stálá l'ubrika uherských listů je: Namensanderungen. 

Pozdravul doma! R. 

* 
Cis. 1512 tl'. Druhý dopis z Pešti. 

Amice! 

Vedle § 110 tr. ř. se Vám dává věděti, že přípravné vyšetřováni, usnesenim 
ze dne 27. Žistopadu 1891 Č. 9995 tl'. pro zločin rušeni veřejného pokoie (§ 65 ad 
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a b tr. z) ? zloč~n ura~eni, Veličenstva (§ 63.), protiVám zavedené podle návrhu 
c. k. statmho navladmctm ze dne 6. dubna 1892 Č. 1034 tr. z. dle § 109 tr. f. za
staveno bylo. 

Deset exemplářů tiskopisu "Ceské státni právo" - druhé vydáni - Vám za
bavených se Vám timto vl'ad. 

Cis. kro krajský, co tl'estni soud v Litoměřicích 
dne 15. dubna r. 1892. 

B I a h o u t. 

A k011~edie, le u ~once" r:n-ůžerr;e sp~stiti oponu, kus byl vypískán a režisér 
h~ vzal zpet. !,zm zda, s; bytz b"ezpre"dmetno Tvole přáni o doplněni zabaveného 
m!st~ posled:;zho. v~osl~am !o vsak prece. - Dnes zasilám nadporučíkovi Saarovi 
vymer k dalszmu nzem, t. J. k vymazání té čárky z konduitní listiny kterou ;sem 
tam měl napsanou. ' . 

. Co "se týče polit!ckých poměrů, sleduji je, pokud to lde, z Nár. L., na něž 
jsem predplacen. Nemohu přece zůstati tak úplně odříznut od českého světa. 

. Ta selská .fe~nota! ~sou ~o PVtlfci! Kdo to lakživ viděl, aby panu.iicí, vedoucí 
st1an~ vedla a zacala .~YJednavatl se ~tran;tmi po..raženými ospoienectví a tím 
doznava~a v ~ama }~Oll sla!?ost. Pramdelne porazeným sluši se vystrčiti bi/ý 
prapo~, .cestl sedlacl to :,:htejí naopak. Vitěz má jíti s bilým praporem v ruce 
~ pr~szt! mrt~olu staroceskou o spo.f;nectví. A ~o udělá radikální selská lednota, 
ktCl'va pred p..u{ !etem, bez o~led~ n~ slech tu chtela oposici pasivní oproti říšské 
rade. Ten,tyz ~tastnv!! - Clovekzasne a vzdává se nadě.te ve výslednost boje. 
Dok.ud ~a.r:n- pred pul letem nebylo zle, byli lsme troufali, po půl roce, když nám 
~odll SChonbo:-n hroudu pod nohy, klopýtne přes ni český sedlák, padne na 
j"edno koleno, Jednou nohou dupá, nadává a hned ale také prosi a klesá na mysli, 
ze kdy Vlce vstane. Jaký to má účel? Jsou ti lidé tak naivní že mysli že by 
šlecht;t - ~taročeské ~t~?ně přidává selská jednota vice důleiitosti než /i má ve 
skutecr;ostl; a z?ytky J~Jl, budou s;tmými s.taročeskými voliči vehnány do tábora 
r:;~adoc.es~e~o, jak to mdzme na vs ech prOjevech; proti Schonbornovi - mohla 
Jl!l rad~kalvm cestou? Bylo-li by to pravda a možnost, pak nepůlde to vy jednává
mm, nybrz p,,0l!;z.e nezbytr:osti poměrů. Poměry tak utvořiti" že by šlechta jinak 
nemohl~, r:ez jltz s l!1~ado~~chy, a ~ama by přišla pro pardon, - to by bylo něco. 
Br:,dou-lz vsa~ se~la9l ,hna tl dov VYjednávání Mladočechy, ztiží jim .fen postavení 
pn t?mto v!jlednavam. Mladoceši budou pak kupci, o kterých se vf, že koupiti 
mUSl za kazdou cenu. 

_ Hále~ nenávid~l. prvostřeqnost v poesii, ~orši ještě je prostřednost v politice. 
- Sťastny musel mltl pred pul rokem o kolecko vice, nyní má o kolečko méně. 
~y bych.o,? si přáli, aby šlechta (o Staročeších vůbec nemluvím) kapitulovala 
pl'ed p~lltlk~u mla~očeskou, a sedláci nás ženou ke kapitulaci před šlechtou. Tím 
se mUSl dosahnoutz pravý opak toho, co sedláci chtějí. - Radikální hnuti se pak 
musi oslabiti pro konservativní živly do našeho lůna se dostavši. Titéž lidé 
(Sťastný et ~on~.) budou }~!i~tě pl'~padat na Mladočechy pro nynější aféru Stein
bachovu, ackolw Mladocesl lednalz "po selsku". Vídeňský vzduch je jako jed, 
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hrom do toho má uhodit. Jak tam ti naši lidé přijdou, naladi iiné struny. Dopa
luje mne to zle! - "Nár. L." vylézají.zase s kyrillici! Fond nic, organisace nic, 
ale kyrillice. - Ta naše politika je jako circulus vitiosus - v prostředku je horká 
kaše, my chodíme okolo, kaše pořád nestydne. - Pozorujeme-li ty hromy 
z dálky, na př. z Pešti, zdá se nám, že je to tlIze slabá bouřka, při níž se elektřina 
vyrovnává, aniž by hrom bil. 

Teď ale nechme politiky, máte .fi beztoho za denní stl'avu až k přesycení. -
Trochu o tom životě zde. Co se vojenského života tkne, jsme na tom bidně při 
našem p. hejtmanovi. Jsem nyni t. zv. Ol'dinationsschreiber, t. j. piši recepty 
a diety. V mých rukou jsou žaludky nemocných! Celé zaměstnání tmá ráno 
1 hodinu (je-li opel'ace, tu třeba 2 hodiny), odpoledne půl hodiny. - Ostatně 
studuji nyní právě důkladně.Kal. C. st. Pl'. a nudím se. Ráno ,tdu na procházku 
do zahrady plné slavíků, bezu, akátů - (vstávám v 5 hodin), v 8 hodin k visitě, 
pak do zahrady, pak k raportu, potom stoluji, pak spím, opět ldu do zahrady, 
potom k visitě, do zahrady, k rozkazu, na procházku. Někdy (dvakrát za týden) 
execírujeme v setnině, při čemž já lsem velitelem čety čili ncuku", řvu svoiž 
Doppelreihen, rechts um, linksfl'ont, zug halt! atd. atd. - Večer Idu na pro
cházku na horu Schwabenberg, což jest nejlepší chvilka. Sám (í sám v té božf 
přírodě vysoko nad rovinou, daleko oďvlasti myslím a myslím, srovnávám. 

Když vyjdu nahoru, obránm se. Přede mnou leží Budín, za nim Pešl, jehož 
lednu část nevidím; samé světlo - mihotalid se jak lampiony, dlouhý řetěz vedle 
Dunaje, světlo vedle světla, bflé, rudé, modré Cl zelené signály v přístavech. 
Marketin most se skvostnou řadou světel, zlomený v půli (je stavěn v úhlu) a dále 
Dunaj, široký se slabým závolem mlhy. A. zde je tak ticho, jen cvrček lednotvárně 
píská a slavik zkouší občas, dovede-li svou večerní píseň lásky. V tom tichu 
člověk by bucť plakal, nebo přisahal- bože můll - Právě jsem se vrátil shůry se 
Schwabenberku; u nás v zahradě začali oba slavici vyznávati si lásku, horoucně, 
tak bolestnými flažiolety a tak perlicím se trylkem, že až srdce usedá a v to ta 
vůně z rozkvétajícího právě akátu pod naším oknem, takže mimovolně člověk 
vzpomíná na Vrchlického: "Těžce voní akacie, že až srdce závrať .iimá ... " 

Je mi zde samotnému v té divné přírodě, bez člověka, jemuž bych mohl 
svěřovati svoje myšlenky, kolikráte tak nevýslovně teskno a to teskno se stupňule 
při vzpomínce na nešťastnou naši vlast. Nevím, hochu, maďarský vzduch mi ne
svědči. Zdá se mt, že bych zde klesl na mysli! - Kdybychom měli my státní 
právo! U nás by to vypadalo za deset let daleko lépe než v Maďárii. Zde umí jen 
asi 70 procent čist a psát, u nás 98 procent, průmysl téměř žádný, u nás skvostný. 
Ale marné myšlenkyl Maďaři mají jinou krev! - Umřel Klapka. Na jeho pohřbu 
šla universitni mládež; policie neopatrnosti nějakou uzavřela kordon tak, že část 
mládeže octla se za kordonem a z toho strhla se hrozná rvačka - několik poli
caltů těžce raněno, strháno s koni, poplváno, říšský poslanec Horváth zle do 
policajtů mlátil. A žurnalistika bez rozdílu - řeže nyní do policie. - U nás by to 
bylo tak, že by policie mlátila do nás a žurnalistika také do nás. 

Na korunovačni jubileum .fsem velmi zvědav! Někdy tišina mého zdeišího 
života tl'ochu se 1'0zčeři. Tak jsme měli jednou sbol'ové cvičeni, předešlou neděli 
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pak byl jsem na Slovači v Trnavě, veza tam na duchu chorého bratra Bosňáka. 
Jedeme (svěrací kazajku nese saniťák, který je pode mnou). "Andrlo Prelo, 
mohamedánského náboženství, závodčí bosensko-hercegovinského praporu, 
churaví melancholií a záchvaty sebevražednými, nechce ničeho jísti, jí len, když 
mu to poručíte: touží po Bosně, nemluví nic" - tak nám byl popsán milosrdným 
bratrem, kde se nalézal prozatfm v ošetřování. Jedeme; Andrio mlčí. Krajina 
rozkošná. Andrio nechce nám věřiti, že iedeme do Bosny. Náhle přijíždíme 
k Vyšehradu (nad Dunajem). Andrio se směje. "Proč?" ptám se. Radostně praví: 
"Pokraina kak u Bósny, kak u kúči gospodin kaprál pojédemy u kuč, majka 
1'ádovalis. Sta za štacionicu." "Višegrad," já na to. "Višegrad u Bósny tákže?" 
Náhle se zasmušil: "Sáva vekša!" Bylo po náladě! Sáva u Vyšehradu v Bosně ie 
větší a proto není v Bosně! 

Dále krajina je nudná, fádní, ale žírná. Mluvím s něiakým občanem ně
mecky. Neumí dobře, domluvíme se konečně, že ie Cech - z Hořic, usazený iiž 
na Slovensku deset let. Dávám se informovati o slovenských poměrech. Je to 
hrozné! Na poli plno lidí. Děvušky slovenské zacloňuji rukou oči, aby nás viděly 
iet. - Roztomilý kroj, roztomilé děti! Na každé větší stanici cikánská hudba. 
Plno cikánek. Po prvé v živobytí viděl jsem zde skutečně krásnou cikánku. Ve 
vlaku mluvi se maďarsky. Když nás slyší mluviti česky, vyklube se hned pět 
Slováků. Vlastenčime! Slyšiš slovenské "Jaj Bože" a mole české "hrome!" 
velmi často. V Galantě přisedá k nám prostá ženština s červenou čelenkou, po
setou bilými krajkami, v hedvábném živůtku. Je Chol'Vatka, lede do Trnavy 
k synovi, vypravu,ie mi celou historii, ,iak se zbláznil. Mluví krásně, květnatě 
bohatou mluvou, plnou lahodných zvuků, takže mimovolně pasuji chorvatštinu 
za ne,ikrásně.iší slovanskou řeč. - Jen jedno se mi vrylo v paměť. - Vypravuje 
mi, když k němu po prvé přišla. Rekla mu: "Duša majo ljubezná, Pav!uša, šta ty 
rádyl?" "Ništa, majka, já nerádyl, ,ta desertyroval, ,ta uznal, što mi akty fali 
(scházi)." "Ja uznala, šfo umom bólen," a od té doby: "Boga sérce dobro, moli, 
aby ho uzdravil." - Přišli jsme do Trnavy do blázince. Odevzdal ,tsem Bosňáka 
a šel s Chorvatkou k plukovnímu lékaři dělati tlumočníka. Lékař mi řekl hned, 
že neni pomoci, že má měknutí mozku. Dovedl nás k Ivanovi Sáriči. Nepoznal ji 
hned, pak ji začal celovat, lako malé dítě, náhle ustal, vy,tednával s ni, že pojede 
domů, já že musím s nimi. - Náhle praví: A když mne nevezmete domů, aspoi'i 
nůž pěkný turecký mi koupíte, .tá lsem ,te vždycky měl rád. Plukovni lékař ptá se 
mne, co praví. Překládám. "Vidíte, vykládá mi, myslí pořád leště na sebevJ'aždu; 
melancholie nepřešla dosud v blbost." Sáričová prosí, aby ho směla vzít domů. 
Plukovní lékař dokazu,te, že to nejde, ale marně! Pláče, naříká, prosi, spíná ruce 
- a já překládám! Plulwvni lékař s nelvětši šetrností hledí jí to vymluvit - a já 
překládám! Ale je to matka! Pů.tde k "cesal'u" molit a cesar, duša dobra, slyší 
majky, ma syny a leden sa zgubil, zna kak to bolil - Kdyby to někdo mohl na
psati! - Sárič se mi představu}e a zve mne k nim, má mne rád, poněvadž .isem 
mu přivedl ma,tku. - -

VečeJ' v hostinci se bavím výborně s polním farářem Polákem a poručíkem 
Polákem. - - Druhý den neděle. Plno Slovenek. Roztomilý kro}! Sapristi! 

'21':2 

Krátké sukénky a plno ,tich, ,tak na cibuli vrstev, fešné shrnovačky po kolena, 
živůtek u bohatých hedvábný, u chudších jiný, šátek vyšívaný, rukávce široké, 
vyšívané. Soha,ti ,;sou velcí fešáci. Mluví krásnou, plnou slovenštinou. - Anuša 
Slenkova by prý se mnou rozpráviala, ale šoha/i by s ňó hetaňcovali, keď 
rozpráviala s vojákom, atd. atd. - Dolmů plno, papíru málo. - Zpátky ledu 
s poutnicemi Slovenkami. Až ústně! 

Piš brzy a hodně! Tvů.i Dr. R. 

213 



POSLEDNÍ VZKAZ UMÍRAJÍCÍHO DRA RAŠíNA 

ČESKOS-LOVENSKÉMU NÁRODlT 



V pátek dne 16. února 1923 o půl osmé hodině večerní tázal se dr. Rašín 

přítomných lékařů: 

"Co je nového?" 

Profesor Jedlička mu odpověděl: "Odpoledne tu byli pánové ministři Be

chyně, Stříbrný a Šrámek. Přinesli vám pozdrav od pana ministerského předsedy 

Švehly." 

Profesor Syllaba dodal: "Rádi by od vás něco slyšeli, co hy mohli sděliti 

národu." 

Šeptem, sbíraje síly a odděluje slova i věty, pravíl dr. Rašín: "Ano. o • 

ano. o o napíši. Už to piši - v duchu - .. o snad asi za tři dny budu hotov . .. až 

se vyspím o o o chtěl bych si odpočinouti o • o" Po delší přestávce šeptal dr. Rašín 

dále: "Děkuji všem kolegům z "pětky" . .. isou to dobřl lidé . .. vím, že mne ma.ii 
rádi. o o" 

Profesor Jedlička: "Ač jsou to odpůrci." 

Dr. Rašín kývaje hlavou: 

~,Chtěji dobro republiky o o o máme k sobě důvěru. o o řekněte,. ať zůstanou, 

iak isou o o o řikat si pravdu o o o budeme-li všichni drželi k sobě, udržíme repu-

bliku o o o l'ozeldou-li se strany ve všeobecném vzájemném boli, ztwtlme samo

statnost. o o" 

Po dlouhé přestávce pak pravil: 

"Politika le hrozná o o o těžká o • o všichni· zodpovídáme za osud vlasti o o o 

politik musí mluviti pravdu o o • bezohlednou. o o nedovedeme-li mluviti pravdu 

sami sobě o o o ztratlme o o o ztratíme samostatnost. o o jsem optimista o o o věřim) že 

nás bude vice takových. . .. někdy se musí pwvda zamlčeti o o o když jí národ 

nesnese. o • vyčkat pravého okamžiku o o o ale pak ji říci bezohledně, a to hned. o • 

hned!" 
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Dr. AL Rašín ces'tou na Macochu 1'. 1912. 
Paní Karla Rašínová - podobizna pro "Maffii" z r. 1920. 
Dr. AL Rašín s Dr. Jar. Preisem a Dr. J. Třebickým 11a Davidově boudě 

v Krkonoších v prosinci 1922. 
Dr. Al. Rašín se svojí nevěstou Karlou Jánskou. - 1899. 
Dr. K. Kramář, Dr. Al. Rašín a J.Sís po návratu z vězení v Mollersdorfu 

na poradách y Šárce na podzim r. 1917. 
Děti Dra Al. Rašína: Ludmila Rašínová. provd. Bayerová, Dr. Lad. Rašín, 

Dr. Mirko Rašín. 
Dr. Al. Rašín na řečni'dké tribuně. 
Pos1ední letní pobyt Dra Al. Rašína v Kamenici II Stránčic r. 1922. 
Návštěva ministra Dra Al. Rašína v Městské spořitelně Pražské v den, kdy 

bylo zahájeno přijímání valutov)'Ch vkladú r. 1919. 
Matka Dra Al. Rašína Františka roz. Zemková. 
Otec Dra Al. Rašína František Rašín. 
Dr. AL Rašín jako záložník po degradaci r. 1896. 
Dr. Al. Rašín několik duú po propuště,ní z Borů 1'. 1895. 
Dr. Alois Rašín s chotí a s dcerou na 'Vesterlandu v r. 1922. 
Véznke Bory u Phně. 
Podobizna RašÍinova pořízená úředně v trestnici na Borech r. 1894. 
Cela v níž byl Dr. Rašín na Borech vězněn od r. 1893-1895. 
Dr. AL Rašín s rodinou na houbách v píseckých lesích r. 1912. 
Političtí a národní spolupracovníci Dra Al. RašÍil"1a z r. 1891. 
Rodný dúm Dra Al. Rašína v Nechanicích II Král. Hradce. 
Dr. Al. Rašín jako abiturient gymn3'sia v Hradci Králové. 



KNIHA TATO 

BYLA VYDÁNA ZA PODPORY 

RAŠíNOVA FONDU. 

VYTISKLA 

PRAŽSKÁ AKCIOVÁ TISKÁRNA v PRAZE. 

ŠTOČKY 

A ÚPRAVU OBÁLKY PROVEDLA 

FIRMA JAN ŠTENC V PRAZE. 

PRAHA DNE 1. Bí{EZNA 

1927. 


