
,I 

neboť p'r,o vš'ec:hnla: iQdvlě,t'vJ hloisplodlMlské čillllnost:i n'áro1da lS'e Ine
hioldL Zdle 'nut'll!OI plostup/oIV!alt~ . lOipatr:ně, ia to p ia p'říp:adlu. k p'řJ
,plald!u a zlklolulillla'ta; zdla 'diáin:y, jSIOlU tu ptodlm~inlky r'rlo' 'zv;eřej1nlěinlÍ 
plold/nJ/k1u\ ci zdJa; jiest Ill l~r:old!oihbs:plojdlářslk;y vÝihlodln!čjšlÍ počít.ati s ~ni
cilaltd\'1OIUJ s,oluk rOIill Ý,eh! 'hlo ISPloldlálř;skÝíc'h' j\e,dlnlO't,ek. Ř e šie'n í hbs!pIo'dláJlslklOi
(o/ť:g1alruls,a'cn:íc!h' pr:o;b!lémilf ImlulS~ Sie dlíti s h~ietdi:slkla' zlvýšenÍ prlolJ 

dJuJk'Cle, :nelb!oiť i m'ezi:n,á:r:odlni up1Ia~nl ě.n1Í sle s,M t iu jle old'vis:llOl pldJ ho
ISIPloldlá,ř'Slk é j,ehol plO:t elllce. Ostla:tntě. piokrlOlJ( :n'ár.oda blez' !s to:uPia'j!Í ci 
hlolsploldlá:řsk'é klu:ltur,y, j,es1t n;etmIOžnolstí. ' . 

T. G. Masaryk: Nová Evropa .. *) 
Námdní Iprogram - rpo'sitivní i In:egativnf - pojetí vá,lky, jejfž 

význam, nálry:s ,p'řIští Evr'OipY, zásadní probJémlY, jak rozvířeny !byLy 
v Ilko'Ll, p 'údáv,1 Inám ,auto,r Voe své sk~zz,e, kter,á povstavši na půdě 
S'llova,nské v době wí:Lečlné a ["evlOalll'Člní Iprotk.ána Jest }a:k 'f'ádechem! 
radikálll;íh0 nacii(,'11al1s'mu, ač s'e nacÍolna[i.smu autor výslovné. zříká, tak 
i mo':"ť'r'n1'l11' 'hum ani,simlem, j<e:nž vytkl si za cíl ochranu a uzná:ni' práv 
sbbého j!E:'cncHiyce, třfdy,. státu a ná,roda. 

Knilka 'sami:! k lflolm lp'ř:edlml].Uv a v!ělnowi!ní, rozlp'adá se v p1é.t vět· 
škh oelkl'l, 'naoep'sanýCh: HilstiOIť.ic'ký v~.znam v.á,Uky;, národnostní p,ri.n 4 

dp', východlni otázka, boj do k 'Dlnoe a Inov,á Ev[',olpa. 
N á.o.hiodiv 'oons'ensus g lentium IplflOti Němcům ve viá~'de sv,ětové, pátrá 

autor plO v;tnrku a 'PřílČdnJě v,á[ky" kt,enou nachází v pan:9ler/mla!l1['slmu, 
'po h'nutí, j>ež 'r.ozvi:nullo sle ~na š.ir,okém v!ědeckém i fiLo'so.fi'c'kém Jz,;l<
kbdlě a \StallO sle i záirovň výra..2'em polHického vývo1e německého ná
~oda, lI<f.erý ill1dusfriaJlisad 'př'ešel k imp,erilanlilSmu. HesIem jeho Ipro
g,ramu bylo Berl'Í'n-Bagdad, n'elb Berili'n-Kair.o, Ipři čemž přirozeně l11ej
v\ětší dů:ra'z lpio:l.Q '~eln na oentr,álJní Evrolpu Ipod .německým v,edeni:m. 

Pr,ávlO Ipak k le své p:oHtiae didkaziQv.ino od německých 'P'a:n lg,e'r~:mtJ
nistů ~'oz,l lilčným zlpůsiQb!e'ffii, j<ed!nou byla to Iplůda - cM.élb - sUl"'Oviny 
- Iplo (druhé 'aT'gÍ.Iment 'strat'egi,c'ký, v základě však :hy.liQ to !h'eSal(l 
hmloty a nás:iIli, Iheslo, ž,e mloe tvoří IpirávlO a ne Op'á,čině. Panglť)fmrac~ 
ni,sté, a to jsou v1a:sfnlě i m'aTxD.lstičti m~at'eriia~ils1é, v,ěří v "Kraft u:nd 
Sto f'f "" Idojemlně ,srpojlenou s Inaoiloln.:íalní a ras,o'vou m'ylstikou, zkrátk'a 
]'edli1ný aT):slo~utní "H'e:rr,eů1V'o]k' '. 

V ŤomtiQ hnutí vi/dí autlOll' Nové EvnolpYl vznik' světové y,áJlky, }eLi
kiQŽ Rak'OusklO.Uhlersko !}Jod v,edením t\ěchto p'angerm'anilStů VJyjproV'ok:o
vaqo Rusko . - Nlěmecko ovš,em In':mJohllo olplUstJiti shréh.o přítel'e :z r. 
1866, a tak s,es'ku'p,uI;y 's'e 'sM:ty na :dva tá'holry. Prvni - ce'ni:ráLní 'moc
nOlsti, v!e své ~polďstatJě miOlna)rc:hiilstkké a milJta)ri,stkké - kde stř'e
d'Ov:ěk v 'piodi'vnýcn útva['lech 'mfs[II s'e s no'VlOU dohou, spojily: se IprQiti 
Q'f'uhému tá!bo,ru - SlplOj lencům. 

Autolr Inlej lplrv'e ukazujle na Inelpř:ilp'ravenost Spojenců k v,áIlee, }ež 
nejlépe u'k:ázakl 'se v tom, že z Ipočátku nebLYfl.o a11'U společ,néhlo tplW
glr,am'u. Zna1č1uě oVšlem' rp'odteip'iíeln~ b~i ve Isvé snaze o reorg,alnisa,c~ 
Evl1'oIpy, když iSiplO~ 'eJné Státy vyhlásli:lfY ústy svého presidenta Wi[1"\ 
slOna 5. dubna 1917 iNJěimeclku v.áJ:ku. Týž v ko:ng,resse 8. :!Jedna U918 
f,olrmloval 14 [plO :žaid'avk,ů, 00 lpodm]11Iek míru, lpro náis zají:m1avých jlilž 
tím, ~e byly m'nlOhem v IOtázoe l11álnodů Rakousko-Uherska konservatiJv
něj 'ší, n~e'Ž'l'i inázlOlrlY .lpIQ,Idt~ků o ,statníc'h S:plO~ 'eneckých v'Lid, aJč záhy tdvojli 
'pnohl<á;š\enjj Lanslun:g1ovb z 'e dne 29. k\nětlna 1918 a ze ,dne 28. červlna 

*) Refed.t Ze s,emináře :prof. Ka'Prasa. 
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1918 a samotná OdlPOViěď iplr:e sliJde nt a Wd,J.sona Ra'k ou,sk,o-Uhersku je 
:zmlě;n,i~,a . 

HesllO Ber'Lfu1 -Bag'ďad ukazuJe též 'na zniálmý ně'mecký "Dr,ang \l1lach 
Ost,en"" Ilderý o!bqlOi s'e z,ejména Iprott malým In árodů'm, a uk'azu}e 
SdllOIpll1l0st kollOlnjlsaónin álrod'.11 Nemieckého. VždLYť i ,sám nej :nělmečtěj š-Í 
zle v1š,ech 'stá:tů 'l1Iěm'eckýc'h v;zJ1likl !na území s10v3Jnském, - Ipříp'adJně, aa
t1eVls'klodpruském'. Zá;kladte'm' }emu lby11a: m 'ar'ka hr<l!nl~borsk,á - ur'č'ená 
k iblo~ 'i rplmti Vlellťtů'm! a teprve 10 jed:no Istoll,eH IPozději p'ři!bycr ,a !k Iní 
č,álst východnÍ. P1rusklO vš a'k rur;chlle roste - v 18. 'stOI:. ,stává s'e jalž 
vie['mlolCÍ a fplo plod ,'ž'ce Fra:nclile r. 1870 po'kouš'Í ,se vytv,ořiti nové sVlě 
tlOvé ,ilm (pte'd mIl1lo, je'ž m i'%o tQ\nll:lJďati neJen Evropu, nýb rž i ostatni Ididty 
sVlěta - ja'k u'k'a:zuj:e též Ipokus Německa v,y,thč'it i tři n álrody z Asi ť 
Iplomloeí vas,ac,s'kéhto od r . 1866 RakDus'ko-Uhte,r'ska. 

Pa1ng(erm'.1:niism' }est [p-aik ,neJen pditůck:ou hybnou si:~ou, jest též 
f,i[lolsIOH dklOu 'SLYluthlesÍ fibosofie n,:Í!rod!nÍ - jC'Ž ostatně :pod různou fo ,r
mlou jlest 'pestlOv,á:na všude., Auto'r p-řechází tu 'p ~k v druhé kapri-toilie 
k 'l1:Ílroď'no'Stnfmu 'pldnc~p'll. Ml)'(šJlenk'a ,národnostní, }ež lest IPlrtOdukte-m · 
XVIII. 'S:tIOt a Iplroj,e'viť. ,a s,e jak ve m/o'sof~i, tak 'mravech, v umení, IV pd,,
vlech, v Jii;t'eratufe, u1k,álzaTa se /býti soci:iJlnf, státotvornou a politickou 
SHIOU, v j 'eďl1l0t!ivd Ipak projevila. s,e neje:n jako cit a pud, nýhrž 00 
llásik a v Í Cle m'él1lě u vé dio;111IMá" 00 ide a. 

Z liidie}e nálwdnlO'stni vJ~pJýv,á nutně 'P'rá\~o 'národů na seibelur,č'enÍ., 
jle'ž' V[Y'Íwilřť se :n.ám t éž L: mrav,ní hodnoty hum'anitniho p'fitnClÍ'Pu, z 'l1Iě
h10iž lod'vo:zlO-vi:1ina j'est též nutll1'ost deffiloklraCÍJe,social[,smu. 

PTlolb[,ém Ip;a'k ma!l'ých nánorliů 'a států j!est týž, jako pf:obaém m 'a--
1,é-hlol lčlliovlě:ka, jle1n'ž ViYj iáJdř'e,n byal ve f,ra:noouz.'s'ké revo~ud slovy: Libert,é 
EgallÍ'té, f,r ct t'er:nité dlO,chíázi 'OMasu v řadách mloderního huma,nismu. 
J aklO j,edinotlliivci $oe Is lr-iO~!U}í, .3.i vy,V'íjri se autonomd,e indivi,duÍ, tak i náro
dlO'vé s,e oe'l1t'r aalisu'j} - ne'ní fiOz:poru ffileZ'i národností a meúnár,oď!nQlstí 
- vlá~IkIOU sVlě,tlQ\lIoU s,e fpi01mlYi ty zna'čné ,s'h~!Ž:ňlYJ Hdstvo se orga:nisuje" 
slplěj<e k j:ednotě. - ' 

Tak J a'klO InevlYllurčuj!e s'e nálrodinlOst a m1eúnárodnost, nevy:lu,čuj<e lSe 
,i sO'CÍalism a 'n áJrodOlolst" vždlYť :nánod Iporo,blený p,Q,litiC'ky, jest podro
Iblen i hiO's'podářsk~y~ . Dnes /p,a'k 'sodaUsté-'marxisté jsou nadonální, tak 
IIl lěmlečtí v lpiraxli siPlO1i1d se 'S pa ng:ermlá,ny" a'č ovšem officie,1ní ;mla.rxi,
stkký leklOlJ1omistic'ký materi<lJll~s:m' odsuzuJe nadijolfi,<lJl!iSiml ,a ztot.ožňu}e ná-

I IfIOdtOlOSt s,e stákm. ' 
V EV)rtO:pě otá:zlek InárlOd mostnich' 11a zá;pa,dě t éměř nehyllO, 'nelb, siplor 

Fíf'a!I1di,e s Nemeckem 1h}1 -,r,la,stně Is;ptor,em o mlo'de.nské postaveni, !kdežto 
lI1a východ/ě z'e IS'POifU 10 mocenské /posTaveni jednotJlivýc'h 'států, ,ná
slledik,em' Inálno.dn~ho sllO-ž'cnÍ t-ě;chto východníc!h ",e'lm~od, pOV1stává otázka 
ma~ých lfl.:lJrodů, ktlerá - jak se ukáza!10, nelb'Yll'a vnitřní Dtá'zkou to,ho 
'ktlť'rého státu. :RelOrga:l1ii'Sa,oe těchto států S\,'bla s,e :p,rogr;amem ,SlpIO
jlenců a se stano,v,ils:ka s,llOvanskéhio TO,i.:,c:: ,eně,nÍ. anlOm'alnJ'ho Rakousko
Uhte,rs'ka hbvnim cí:l;em v,3.llklY. Vasw1ský však stát RakousklO-Uhersko 
mělo 'svým ipl:1/neim' Něimecko" jež se mu v,elke p:odob.a1o }iž ,svým: yzni
k,em, . 'Svým :Oran9 nach Osten, svou náJsLllnickou germanisac:í., K10101ni 
sací a Ip 'rlQislu1~lýim 'mli/Utarisimle'm. Nen'Í tlO 'ovšem nic div:ného a.ni 'nového, 
v'žld~ť Ib~e:mí úř,ednfk a vo.j-enský komi,sař by:i [ drálhem pruského kur
fiřta již ve druhé lPo/:owci 17. '8 to-:. Cháipemc, proč Prusko vyš inud:o ,se 
na v,e.!,ffioc, .lPlOlplrušifloo,sbtnÍ Německo, vytLačilo Rakolllsko-Uheflsko 
a samo udržov,á:no V'neJ'šfm !poř:ídk'em a 'Pod d01m!em své úřed:ní a 
VJ1lějš-~ kult Ulr!J, pokusDo se vytvlOřHJ :sv,ětové imlperum, jlehož cHem 
lbyillO -=--- Ip all1st vi nad 'l1:furo d y . ' 

JedOlou 'z Ipř'elk,álž,e'k Ibo'mutlO ú.siU německému byla Čechové, kteří 
vždy !byli IOdpůrci fpa:ng'erman.ismu, ik óe,muž do-nuceni by.~i ji!ž svým 'po
staVle:nÍm, jSlQiuoe nej.z6IP 'a!dn,ěj<ším ,nátrlOdem' z neněm-eckých - národů na 
východě vůble'c . Kdežto Slované na Lahi a Sá~e v S'J.ezsku iJ:Jy1d /p1O
l1'ěmfč'eni a vyhuheni, Čechové se vž-dy uddeli a stát :če3ký, trvající 
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IOd doby Samovy až do XVI. stol. - tedy ttsic '1et, prroJ evi'I vždy 
značnou silu vúči. ostatním ~ous'edům. Již ří'še Sámova zasahovala da
adw lna sever aJ na jih, zabírailJa snad též Moravu a říš,e ve~komo
ravská: - kd,yž odstra:flIěn vliv francký;, sáhaJ1a až do Ma:1opol'sk'a, .do 
lkolI1lČlin 'mlezi Tis'ou a Dunaů,em' a zauJímala i Panoni,i. Později za -'po
sltednkh Iklr, álllů z rodu Př'effilys.lmrs1:éhto m:í j'iž si:át óeský dob'U ji
stého IiJmlplelr.ial~'Sm'u, ,kter.oužto lITI\Y.š1,elI1ku IOlptě,t ja[ se prlOvádě'ti .Jan 
LuoemlbUlrský a :sna'h'a i:a n lejvle,Eího uskute,č'ně.nÍ do,sáhla za Kar'La IV., 
'kdy vytVloř,ena velk;3; říše 'česká~ usplO:řáda,ná! státo,p:ráv,ně, na '~':enním 
pOtd:k,ladě antesouC'Í m .:nac'e'ní "COlmna reg'ni Bohemiae". Za [\T,á1ek 
husi.st'S'kých ii:ochází :nekol.i:k,rát'e k tP'er:so,náuním uniím, z nich'ž uni'e 
z If. 1526 ijlest :nejdůlte'ž,itě~'š ,i, jdik'o'ž spoJení to by:Io trvalé. , Přes to 
právně si:át 'Čles'ký ne'P'ř'esta:t ibý-t,i samo,statným st~tem. Ha:b.sbuf'kové· 
vy U'žoi1 i však této uni,e;, 'č'e:1icí Turk.ů'ml a zccntralisov;aLi vš'ecky tři IstMy, 
tvoficí do tý'čno u , unii~, č'ást,eó1lě z,gle:r 'm:aniSiOva1i, zav'edli ailJisolutism a 
propůjč,L!,i s'e 'ochotn/ě Říim'u" 'jako IQistatně Řím jii:m, ptortnioCÍ dellé Ev- ' 
ropy po Ha-čiN. 'ČlesklOu r,eformaoi ~ r,evo,luce pno;1:'est?nt'ských Čech zllQi
mena 1620, iplrtOvledena !Q.eklQinom~i,c'ká revoluce konfiskad půdy, reka
to,:,~ saoe p'omocí dra\9lounů a jesuitů" vurp'ov/ěděno 30.000 rodi,n ze země 
- v'šal< to vš,e 'flest.1iČI~11O~ IbIYi výhu'bentO vle-dlomí 'n:á!fIOdní. Ještě morravšt1 
s,edM.ci ff. 1775 [boJují !p'ioti císařskému vo'j:sku. Teprve Marti,e T ,erezie' 
a }o,sd II. dO'kOill1čuji ceni::raHsaci, aJ~e v.YIVloMlva1í siJlné hnutí, národní. 

Od vyhJ,álš,ení lfaklOuského dsař'stvi odpo,f v Č'echádh~ roste, aŽ' do,
ch,§,zi za T'evoluce 1848 'k lČ'ásteč/nému olhnov,ení óeské ústavy a k ~stá
tOIP1rá.vni samostatnost/i!. Netrv,á to v'šak dlouho. Nezdar r'ev,o[uoe, za
Vledeni alhso,lutLsmlU a z,ejména vy,roV'nání 's Uhry 1867 zmařilo ,Čechům 
\',yřizlení stá.tolpiráVinilh~o s/pto,ru. y ,e vál'cesvě,tolVé !národ 'č,eský .piQičaJ1 1'ed
DaN sam/o,statnlě. /postavil se /s'pontanné L:a SpoJ'enoe, 'OIr:g\atniISQivall (y,Qi
j/e'ns'ké l'egd,c, a !plOd v,edením' Zahtra,ni'ční Nár:odni Rady, týmž Ip'r:ívem:. 
kt'e/rým H a'hsburko/vé lb!YJli k ídys,i zvo/:/eni za, lČ 'e'ské krlMe, Habsburky 
dlek1a'rací Národní RadlY. z'e dne 14. :1ilSkl:p'adu 1915 sesadi/l, a vyhilás.i~ 
jdtm' d'aJlši hoj a odpo:r. Spoj:e:nci pffinlě oceniJ.i výZ'nam ,česk.o,sloV1ens/kých' 
vojsk a oeléh1o !n áflOdr.~ a uzna;Jii ZahraJnÍ'čni Národní Radu za offi
CilelinÍho př'edstavitel,e Ibudoucího ceskosJlovens'kého, státu. 

AutO/f Nové EvrolPlYi u'k,á,zav, že náflOd' č'eský }est~'ivot3J Ischiorpný 
a le'fl 'elr(g1~dký Hm, ž,e do'vedlč'ellti náporu im'perialliilsHc'kého NěirrI'ecka, ž,e 
přles st~l.é Ibo~ 'e ;plwti vlěro!Drn:né dynastii a. ,}ejím rV těcht,o p'ří:padech 
spo,j,encům - :Niě!ill'cůlm 'a Ma,ďar:úm:, v/ěrensvé s :laViné můnullosti ~y
lfovnal se n'ej ipokw,č,illejtšim :n3.fIOdůmpo stránce kuaturnÍ a hQispodářské 
TIaórt2v.1 v trleH kaplilo1,e jehío příští sociáJllI1Í a hosplOdiá/ř'Ské i Iplo~i-· 
Uc'k é IPlnolbJ,é my .. 

Obra~nlOu \n~lroda lČ'esk0t3~ovefllského p,riQIti pang'er'm:a:nisffiiu prusko
rakouskému ~ /est dájl1a, též .shoda a totožnost záj'ffi 'ů československých, 
poJských allle též }ihos~lO,va.nských, }e.liklO'ž pan,g'ermá:nský p:lán CentrállnÍ 
EWlOlp:y: ohrožujle li j,e, a proti slpo~,elč'l1émru š~ku Ně/mlců a , Maďarů, tl,a
čicím se 'na východ a j,i'h, vznik.á mty'š[,e:nka 's\p'o~Clčhé harriery, 'CD 
"1()branného slOuruóe:lstvL 'nár:odů jlimi IOhrdž'ených. _ 

Obra/na ip!a:k - :mi:i:.;H !býti ú6inná) musí býti '~'ner:gická a dů
sl/edin~, 'plno,to lL v.<ÍllIka mus~ Ibýtli ipfiOv.e.dena do 'klOlnce, 'oožstal0 :se 
i hesJ,em :předposLední! kapiitlOiliy. Nové EVlropy. Zde autor p-řipouští V'ál1ku 
oIhra'nnou, za:míitá úto'Člnou a rovněž zaffilÍt:í i pacifism Tolstého, j,elllž 
vychá,zÍ z,e zásaďy 10 neodp:Í'ránl zlu. 

Se fsi:a'nlOvi:ska. dem:okradh~ Ipátrá ,po t,ěch', k :dlOž z'od'piov,ědni 3s0u 
.za v::íJiku SViě:tIOIVlOU a \~itd:í jte v Němlecku - které k' válce b~o fp'ři_ 
'P1faVIe'n10, a Hm v:1.astn:é j.1ž dok.áJza:~o, ž,e ji chtělo, na 90 ukázal i Iholll
šlevdtk Zli'nlOvj,ev - a pak v Rakousko-Uhersku, které p'řes 'svůj va
saJI'Slký 'piO'illlelr k NěmleCku, \nedDo aggressilVnl poilii'tiku vůči Srlbsku ,a 
Rusku, a i:J1m v,y,vo[a10 váJ!ku. 
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Myš,l,enka Idemorklfaaúc Jest ,osou, ~ervenou nití, táhnoucí Ise 'de/lým' 
s'P~s,em. Na j1ejÍlm zálkbdě ukazujlc autor rozdi'! mezi Centrálh1fmi státJYj 
a S'polj'e:nci, v té id1ej[ z'f1odí se i .nový aOV1ěk, na jej hnl pod~ladě chde' 
ř,ešHi j lpio~itickou rr'ekolnstrukd~ EVnDlpry. Bož. Pešek'. 

Literatura. 
Dr. Ra,imund K ,aindl: Bohmlen, zur Ei!nfi.ihrung in die bóh

ffiI~sche flfage. 138 stra'n, Natur und Geisteswelt; sv . .701. - Knížka! 
mlá 10 lka'pi:toJ" v nichž naznaóen poměr Cech'Ů a Němců v z;emkh 
kOlruny lČIeské od nejstar1šÍl doby a'ž do kOlncc v,ái1ky sv:e:tolvé. Otázkou 
Čleskou, jak v [př'ed'mauvlě prralvL, rozumí a,ut:or národnostlnil 'b1o'j Č,ech'Ů 
s Něm'ci., Ihoj o u'žíiv,wni úř,eldnÍ řeči a SíPOIt o č'eské státní právo. 00 
b~o z IpOlč,átku j,en vni1ř!nl lot.1zkou Cech" nejvýš Rakouska, Nyrost10 
v Ipo:slledlní dolblě k význam'u 'evlropskému. KnÍ'žka tato m.á poskytnouti 
tudíž I~nflolrm'aae Ipro ty"kdo1ž s'e 'O tyto zá[eži1:,o'sti'\ zajímajt. lnf,oľ
maae Jsou Ipodláin.y, ;QIvš'em v duchu IlIemedkém, lfIékde příkře 'I ationáJ:ním, 
kt,e'rý j,e Ip1atrlný orcl' první a:ž k 'poslední kapiitoJ,e. PrvnÍ' dv,é kapito~!)(1 
v:ěnrov,ány jsou histo'rii Čleské. Jsou :p6álny pomemě rozV1láčl1iě a 'po 
str,á,:nde kritické cen:y Ineva:l:né. D.11lší ka'pátoJ,a lest v,e.nov,á:na kulturq@' 
pomě,rům Vle stř-edov,ě!ku a vll,iv,ům, které Ně.mci u n:í.s upt1iatnirli. Plotom 
náslledu}e ka:prHola, o oíbro2.1enÍ a ostat'ni jsou ;Vlenovány, politickým bo
jůml :po! Ir. 1848. Pos!ledin,í kapli'Íro,~alJ kt,er,:l. }e v~lastIliě dodatkem p'ozd:ě'j
šiml, zmiňuj le s,e k lr,átce 10 lčlinIliostd Čechů za váJky,. - , J ednlQstr annrolst 
Kaindlllov.1 j,e zV:Mš "Ťiě 'P,aŤ,rna v prvních' 'kalpitdác'h, kde d'Ůlležité udá!liosti 
Čleských dlějin jsrou úp[,ně rpomilnutyp zv1álště ty, které měly ne p,Hl:iš 
přvj,em:ný význam pít"O IIliěmlec!ké o'b[Yvatel,e české koruny; za t'O na druhé. 
straně zmiiňuj,e se s 'Pří:lišným důraZJem 'O třeba m 1állio výzlnamngch udá
llolst,ech, }en můŽ'e-U nazna,čliti ",'křivd;y" 'P'ůs'O'hené Němoům. Dobu hu
si'ts'krou úpJ'ně p'OmÍji, o JUlIIn z Poděb;rad WTIiňuj'e se jlen potud, ."že 
j<est dnes nezvratně dok:l,záno., ž,e do,sedl na trůn, od'strantv Ladis:l,ava 
Plohir'Oibka". Drolb'll vJ.:ídy, sta,Vio vské ILíjčí jako dobu 'Stáijch l1'eipořádkú, lZa 
n.ichž ('Plrý) \bylo ,št.ě,stím, ž'e země 'české IbHvrou b21~ohro ,r'Skou dostaUy 
se do moci dJ'lnasHe habsburské. Prolble,~ohorsk:l persekuce jest pro něj 
L: adostiuči,nenÍm Němcům za Ipří'koří ďříV'e vytrpěná, obnovené zHz~,n!í 
L: aváldí lpirý j'en spraved1&vý řád. Kaindl staví 'Se ú,p[!ntě na stano'v[sklO 'oen
tralfi.s3;ce, alte z'cm:ě České k,orun0' snaží se se'parovati. Za tím účell,em 
zalbýv,á s'e dloGti IplOd-naJme H6enÍ'm poměru meza Čech.1;mn na jedné, Mo· 
ravou a Sllezs'k,em na druhé ' strane. PřÍlbuZlno:st C:'~chů a M'Oravanů vy,
sV\ětluj 1e tím" žle MlOlrava,né :po v'pádu Maďarů většinou vymřdi a L:'byťky, 
se IOldsMhovaU do s,everníťh Uher, kde daM !Vznik SJovákům. Dnešní 
Mrolrava'né Ip'Otrom jsrou potomoi 'P'řist'ehovalých Č'echů z kdllovstvl. S dů
raz'em zmrňu}e se 10 'prohkl'š,ení MroraJvy; markrabstvím' a ht;zpwstředním 
jtejim Ip'o,dřÍz'en] řÍ'š\i!: Bitvu u L'Oděnic Úp1,n<ě lpolffi'nj(f a praví jen lna 
příslU'šném 'm!Í'Stlě: •... ;pirot'ožle některá ~J11žata moraVlská ' se 'č'eskýml 
vévodům 'p'0dřÍldlla, il]!}'I:lo zv11áštni postav1en.Í Moravy otřes'eno". DáJl,e 
uv,árdi vš1ec'hn,y 'příp·ady, kdy (Mo:ra,vané postu1povaH samo'statně, ihez 
o 'hl,edu 'na Cechy. Sh~jnrě snaží se dokázati i u Silezska., že 'P'om'ěr jeho 
k Č,ech:l1m' 11'elb:y,l ntk>dy vrelčiný., Cik 'l1aI01p'ak, 'že se veumi ,často uVlolňovaL 
Kultli'm~m Ipoměrům }e v,ěnov;1.1fla zvMštnÍ k a:priltoll a, v ,n.Ílž ce,lý rozkvět 
Č,ech IpřilČítál KaJi'llld~ Němcům. piflo,t:ože oni k 'nám Z élInesLi řemesao, !Ob
choď, zvel'eb'enÍ hospod.ářství. NlěmiedklOu 'ko,llolnůsaCÍ měst, ves'nic !bo
hatsiví zle'mlě a v.z:cLě1iánÍ zna'č:ně o lvš·em st.ou1plalto" a!I\I~ Jedirně IStyk:elml 
s řÍlš'Í Sie Č,echy j[lsté ,neu'p'evnHy. - V ďa[šÍIC:h k.a:p'it<oJ:á,ch líčí Kai:nd~ Iboj 
o vlY)roV\nál!Í s Nrem:oi.. PIO olbrozlelnÍ jazy'kovém! v:ystu'pujf čechové i 'pio
l:iJtiCklY. akta vlné, z\~~;);ště k idy'žšllJechta se staví též ,na Jejic'h :?Ť'ra1nu. Če. ... 
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