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ÚVOD

Mezi nejdležitjší stránky vdí innosti T. G.

Masarykovy v zahraniním osvobozovacím hnutí pa-

tí jeho innost publicistická, kterou budil v dohodo-

vých kruzích porozumní pro význam otázky esko-
slovenské. Jako pedseda Národní Rady v . Paíži

vydal nkolik brožur a napsal množství lánk, za-

bývajících se zejména problémem malých národ ve

svtové válce. K onm patí knížka The problem
of small nations in the European crisis, která

vyšla 1917 nákladem instituce zvané The Council
for the study of the international relations
(Foreign Series No. 2)*), k tmto závažná studie The
future Bohemia, která byla otištna v londýnské

revui The Ne.'w Europe téhož roku (ís. 15).

Andrea Torre, poslanec italské snmovny, mluví

v úvodu k vlašské versi francouzské knihy Eduarda
Beneše (Detruisez 1' Autriche-Hongrie), vydané ná-

kladem Ausonie v ím roku 1917 pod názvem La
Boemia contro 1' Austria-Ungheria o tomto pozoru-

hodném lánku (autorevole articolo) a nazývá Masa-

ryka ,,ilgrandeboemo, che insieme un filosof o,

*) Problém malých národ v evropské krisi, Londýn 1917.

Rada pro studium mezinárodních styku.,



un sociologo, un uomo politico, un apostolo
mirabile ed una profetica coscienza."*)

Vzpomeme také, že Masaryk již roku 1915 ped-
nášel na Královské Koleji (King's College) university

Londýnské o sociologii a o djinách slovanských ma-

rodv. Ale auktor slavného dvousvazkového díla

Russland und Europa (Jena, Eugen Diederichs

1913. eský peklad Rusko a Evropa posud nedokon-
en u Laichtera) byl již ped válkou na slovo vzatým
znalcem tchto otázek. Jeho rozsáhlá a hluboká v-
decká prprava umožnila také pádnost a pesvd-
ivost jeho statí a knižních publikací, které vedle prací

Benešových, Noskových, Osuského a Perglerových
mají lví podíl na zdaru revoluní akce eskoslovenské.
Budoucí pokolení, která se budou moci dívat na hi-

storii této vskutku duchovní a idealistické revoluce

s kritického hlediska, usnadnného pístupností všech

pramen, budou vždy v tchto Masarykových pro-

jevech, provanutým dechem jeho dávných ideálu

humanitních, jeho — abych s Palackým mluvil —
..istého lovctví", spatovati první popudy, které

státníkm dohodovým, vivším až dotud v nutnost
zachování integrity Rakousko-Uherska, otevely oi
a daly poznati celou proihanost a nemravnost sveepé
hegemonie nmecko-maarské.

Na Král. Vinohradech, v beznu 1919.

Ph. Dr. Jan Reichmann.

*) t. j. ..velikým echem, jenž jest zárove filosof, sociolog,
politik, podivuhodný apoštol a prorocké svdomí".



Byli jsme ped Rakouskem,
budeme po nm.

Pa I a c V ý o Cectí.

Od prvního výbuchu války jevilo veejné mínní
západní Evropy málo zájmu o ústavní a politické

problémy mocnáství rakousko-uherského i zemí,

z nichž se skládá, a také bhem války pozornost se

obrátila hlavn k Nmecku, pi emž Rakouska-Uher-

ska se hrub nedbalo. Bylo velmi pirozeno, že mnozí

politití diletanti potírali poznání skutenosti, podle

níž jest Rakousko-Uhersko Anglii nemén nepátel-

ské nežli samotné Nmecko. Na štstí vdí státníci

anglití i spojenetí chápali pravý stav vcí, jak se

jeví jasn v jejich programu, hlásajícím osvobození

národu nenmeckých a nemaarských v Rakousku-
Uhersku — jinými slovy: rozkouskování dualistického

mocnáství. Jeden z národ, jež jest nutno osvobo-

diti, jest národ eskoslovenský, který jak jsem se po-

kusil ukázati, má plné právo na samostatnost. Cechy

jsou vskutku s právního hledišt státem nezávislým,

proti jehož starobylým právm Nmci i Maai brojí

a jež ruší. eská otázka není pouhou otázkou národ-

nostní a nemže býti rozešena ústupkem vtšího
nebo menšího stupn správní autonomie: ona obsa-

huje rovnž požadavky povahy politické. echy bo-

jují za samostatnost, a docílení takové samostatnosti

souhlasí se zájmy spojenc — ba spíše, jest pro n
nutností.

ÍVJ



Pítomný lánek jedná o projektovaném samo-
statném stát eském i o "jeho organisaci správní a ú-

stavní.

I. Rozsah pdy a obyvatelstvo. — eský stát byl by
utvoen ze zemí koruny svatováclavské, to jest z ech,
z Moravy a ze Slezska, k nimž by byly pipojeny kraje

slovenské v severních Uhrách. Hranice prvních tí
zemí následovaly by asi linii vymezených djinami
a tradicí, ale jižní i západní hranice Slovenska nemohly
by býti ureny bez odporu se strany Maar, tebaže,
takové hranice jsou hlavn národopisné a uzavírají

nejmenší možný poet maarského obyvatelstva.*)

Nový stát bude takto míti kolem 12,000.000 obyvatel
a bude se prostírati na ploše asi 50.000 tverených
mil (Belgie ítá jich 11.373).**)

II. Jmenq. — Nota presidenta Wilsonav"navrhuje
osvobození „echv i Slovák" (des Tchques^et
des Slovaques), kdežto anglický peklad mluví o „e-
choslovácích". Jest pedevším nutno vymeziti otázku
názvosloví. Není to pouhá otázka filologická; ono
jméno obsahuje urité pojetí právní i politické, a pokus
o definici. Jest obecn známo, že tato otázka názvo-
sloví byla píinou velikých nesnází mezi Rakouskem
a Uhrami, když byla zízena soustava dualistická,

:,;

) Osoba, kompetentní v takové otázce, a beroucí v poet
nezbytnosti strategické, navrhuje tyto hranice: od Ungvaru
pes Košice podél národopisné hranice, táhnoucí se po ece Ipoli.

až k Dunaji, pojímajíc v to i Prešpurk; také hranice na východ
i na sever jsou naznaeny.

**) V tom jsou zahrnuty eské menšiny v Dolních Rakousích,
sousedících s echami, i v pruském Slezsku. Ty i ony mohly
by býti snadno pipojeny k echám na místo nmeckého území.
Nkteí eští politikové iní také nárok na lužické Slovany,
kteí kdysi patili k echám.



a podobné nesnáze by mohly povstati i v našem pí-

pad.
echy v písném smyslu oznaují vlastní echy,

hlavní eské území bez Moravy a bez Slezska; ale

,,eská" koruna znaí všechny tyto ti zem jako

ústavní jednotu. V tomto smyslu mohlo by jméno
echy oznaovati celý budoucí stát. Jeho pvod zda

se keltský; Bojové byli národnost keltská, jež bydlila

v ástech zem, a po nich následoval nmecký kmen
Markomannu, kteí potom byli zatlaeni echy a Slo-

váky. ech jest jméno, jež slouží v echách a v jejich

krajích k oznaení národu a jazyka slovanského, a

protože v tchto provinciích vyskytují se tu a tam
menšiny nmecké a polské, jsou názvy, jichž se užívá

k oznaení celé zem, státu, ,,Bohmen" a ..bohmisch".

eši sami nepijali tohoto rozlišení, užívají slova
,
.e-

ský" v obojím smyslu. Když však se píší nmecky
a latinsky, užívá se slov ,,B6hme" a ,,Bohemus"; než

Francouzi pijali pojmenování slovanské a tohoto také

užívají Nmci.
Slováci prostírají se od jihovýchodního ohbí Mo-

ravy velice hluboko do Uher. Jsou ástí národa e-
ského. Byvše pivtleni k Uhrám koncem desátého

století a byvše proto oddleni od echv, utvoili

národní jednotu proti Maarm. V osmnáctém století

pijali vlastní náeí jako literární jazyk; ale otázka

jazyková nemá dležité úlohy, jelikož všichni eši
velmi dobe rozumjí slovenštin a naopak.

Mezi Slováky byla vždy strana, která, zachová-

vajíc vrnost k vlastnímu náeí, propaguje jednotu

tchto dvou vtví jednoho a téhož národa. Slova

,.esko-slovácký" nebo ,, eskoslovenský" (zamýšlejí-

cího zvlášt druhým tvarem oznaiti velice dvrnou
jednotu) 'užívá se velice zhusta, jakkoli ho nepijali

radikální Slováci, kteí požadují národnosti naprosto

wm qdbok hlav*



odlišné. Politické vztahy mezi echami a Slovenskem
mohou býti formulovány s rUznou nomenklaturou.
Mohou v nich vzniknouti tytéž otázky, o kterých roz-

právíme, chceme-li vymeziti vztahy Rakouska a Uher.
Tak na píklad rozhodnutí na prospch jména , .esko-
slovenský" nebo ,,esko-slovácký" nebo ,, eský a slo-

vácký" bude záviseti na více mén písné jednot
obou národu. Není nijaké pochyby, že jednota obou
národnostních vtví vzroste. V tomto ohledu politi-

kové, kteí mluví jménem echv a Slováku z kolo-

nií evropských i amerických (v echách a na Sloven-
sku lid nemže veejn vyjáditi vlastní mínní) sou-

hlasí s požadavkem spoleného, sjednoceného státu

a rozumí se jako pirozená vc na obou stranách, že

Slováci na Slovensku budou svobodn užívati vlastní

ei, jak budou chtíti. Ve skutenosti nebude tam
otázky jazykové; politický zájem problému týká se

jen finanní organisace Slovenska a jeho vývoje ho-

spodáského i školského. A s takovéhoto hlediska

prospje zájmm Slovenska co možná nejpísnjší
jednota, protože Maai tuto otázku zanedbávali a

pokusili se, pokud bylo možná, udržeti je hospodásky
na starém, prvotním stupni vývoje.

Proto tedy vbec bude vhodnjší, aby lepší pojme-
nování státu, jenž bude složen z echv a^ Slovákv
a z menšin neslovanských, byl zde název echy. To
jest skorém' jist jméno, jež si osvojí mezinárodní zvyk,

jelikož takto nebude si musit názvosloví pamatovat
vnitní oznaení, nýbrž zvolí nevyhnuteln termín
nejprostší, a to ten, pod kterým jest zem obecn známa.

III. Ústava a vláda. — echy jsou projektovány
jako stát monarchický, akoli politikové radikálnjší

zasazují se o eskou republiku. Jest nutno uznati,

že zkušenosti, které byly uinny s cizími sympatiemi



na Balkáne, vedou i politiky konservativnéjší k pi-
puštní vhodnosti ústavy republikánské.

eští politikové, akoli jsou si jisti nesnází existu-

jících pi znovuzízení ech, neusilují vzdálit se ve-

škeré zodpovdnosti pi práci, již jest vykonati. Jest-

liže slibují úplnou samostatnost, znamená to zárove,
že touží uvésti v innost všechny politické síly národní,

aby zídili silný stát. Rusku i všem spojencm pro-

spjí silné státy i národy slovanské, kteréhožto cíle

bude moci býti lépe dosaženo, jestliže tyto národy bu-

dou nésti samy plnou zodpovdnost vlastního poli-

tického vedení.

echy budou pirozen konstituní a demokratické.

Znovuzrození Evropy nebude dokonáno pouze refor-

mou politickou ve smyslu vztahu státu k státu, nýbrž

pedevším tak, že vskutku bude napomáhati svobod
a pokroku vnitního života evropských národ; pi
tomto úkolu mohou spojenci i Evropa pln poítati

s národem v eským.

IV. Problémy hospodáské a finanní. — Jest

obecn známo, že ve píin hospodáské a finanní

jsou echy ,, perlou Rakouska", a budou v budouc-

nosti mnohem více nežli doposud: vskutku budou
ješt více, protože nebudou musit vydržovat rakouské

provincie hospodásky slabší. *)

Od poátku svého svazku s Uhrami a s Rakouskem
byly echy páteí Rakouska: kr-aje alpské byly chudé;

Terst a moe mly malou dležitost: Uhry nemly
hospodásky nijaké váhy. echy vyvážely obilí a

vyrábly zboží rukodílné. Teprve v druhé polovin
trnáctého století staly se Uhry sýpkou Rakouska a

*) Jest teba poznamenati, že rakouské finance spoívaji na

Cechách. Morav. Slezsku, na Dolních Rakousích s Vídní, na

severním Štyrsku. a z nedávných let na ásti západní Halie.
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z ásti Cech, které naproti tomu jako pozstatek Ra-
kouska dovážely žito a mouku, kterých jim bylo zapo-

tebí, z Ameriky.*)

eské zem jsou opravdu ,, perlou Rakouska", ne-

jen s hledišt zemdlské a prmyslové výroby, nýbrž
také, — což je nevyhnutelný dsledek, s hledišt fi-

nanního. V druhých zemích mocnáství státní výdaje
pevyšují píjmy, které státu ovšem neplynou v pi-
mené výši. a tento schodek vyrovnávají zem eské.
Vzhledem k faktm nahoe vyloženým málokdo by
mohl pochybovati o pravdpodobnosti, že by se echy
mohly samy ze sebe uživiti a postupovati.

Na neštstí echy nemají moského pobeží (leda

ono v dramat Shakespearov**) a to jest mimo všechny
pochyby veliká nevýhoda, pohlédneme-li na píklad
na malé Dánsko a na jiné zem obklopené moem.
Ale echy nejsou samy v takovém stavu: nemají hor-

šího osudu Srbska, Uher, Švýcar. Píklad Švýcar
ukazuje, že nejen politická nezávislost mže býti udr-

žena v zemi úpln, nýbrž že i moderní dopravní pro-

stedky jí poskytují možnost, za které mže se vyvo-
lati v život kvetoucí prmysl. Švýcary nemají ani

uhlí a pece se jim podailo stát se zemí prmyslovou.
echy naproti tomu jsou velmi bohatý uhlím a budou
tudíž s to, aby dodaly pohonu nutným železnicím. Ale

budou moci míti k disposici Terst, který možná bude
míti svj svobodný pístav. Potom budou také pí-
stavy srbsko-chorvatské a polský pístav v Gdasku,
pokud vztahy k Nmecku budou echám pekážeti
v užívání Hamburku. Vzdálenost z Prahy do Ham-
burku jest táž jako z Prahy do Terstu. Gdasko je

*) Vynecháváme statistická data. Pozn. pekl.

**) Míní se místo v Shakespearové ..Zimní pohádce", kde princ
Florizel umísuje echy u moe. Pozn. pekl.
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trochu vzdálenjší a rovnž Pulje. Tady je zají

možnost stvoiti novou cestu vodní dopravy prosted-
kem prplavu Moravou-Odrou-Vislou, jehož poátek
již existuje.

Jakkoli moe poskytuje nepochybn strategicko

hranice pomrn silné, pece vývoj moderních vále-
ných lostev snadno naproti tomu dává takovou vý-

hodu, o jejíž skutenosti jsme se pesvdili v této

válce. Belgie, Dánsko, Norvéžsko na píklad mohou
se takto dobe uplatovati.

echy pirozen vezmou na sebe svj díl státního

rakouského dluhu z doby pedválené; ale odmítnou
bráti podíl na dluhu vzniklém za války. Finanní stav

Rakousko-Uherska je velice choulostivý, válka stála

íši ohromné ástky penz a rakousko-uherská banka
jest snížena a zmnna v ústav na výrobu falešných

bankovek.*)

Samostatné echy budou musit zaít vlastní správu
se znaným finanním bemenem a jejich vynikající

politikové jsou si venkoncem vdomi svého velmi tž-
kého úkolu a nutnosti pevné a úpln zabezpeené fi-

nanní správy. Lze souhlasiti s tím, že po válce fi-

nanní vyerpanost všech národv uiní nezbytnou
písnjší finanní správu. Ale lze bez nadsázky íci.

že echy budou míti znamenité úedníky ve všech od-

vtvích správy veejné i soukromé, naprosto zpso-
bilé úkolu znovuzízení nového státu.

Jest nemožno v tomto schematickém nárysu pro-

mluviti o všech eských problémech sociálních a ho-

spodáských. Ale jest v obecném zájmu nutno zd-
razniti zvláštní postavení velkostatká ili eské

*) Banka mla jen 1.300,000.000 zlatých korun, ale dnes
neustále vydává nové peníze a nové bankovky. Od poátku
roku 1917 nebyl poet jejích zlatých reserv uveejnn.



12

šlechty, které se v mnohém podobá postavení proslu-

lých junkeru východolabských. Jako ve východním
Prusku zkonfiskovali Nmci zem slovanské, zrovna

tak uinilo Rakousko a jeho šlechtití náhoní po bitv
blohorské. Výsledkem tchto i pedešlých loupeží

bylo. že se v echách utvoily velkostatky stejných

rozmru, jakých jsou nkteré malé nmecké státy.

Tito velkostatkái jsou pevážnou vtšinou Rakušáci

cítním a budou asi pedstavovat nebezpený živel.

echy budou moci v takovém pípad následovati

metody pijaté v Irsku, totiž výkupu pdy a jejího

rozdlení v menší díly.

V. Národnostní menšiny v echách. — Protože

není mým úmyslem tajiti nesnáze, jež se naskýtají

pi zízení svobodných ech, jest teba upozorniti na

zky národnostních menšin.

eský stát bude sestávati, v okrouhlých íslech,

z -,000.000 echv a Slováku, z 230.000 slezských

Polák, z 3,000.000 Nmcv a ze 150.000 slovenských

Maar.
Tebaže se zasazujeme o princip národnostní, tou-

žíme zachovati své menšiny. Zdá se to paradoxem, ale

je to obsaženo ve významu národnostního principu,

který toužíme zachovati. echy jsou jedineným pí-

kladem zem. ve které jsou národnosti veskrze smí-

šeny. Mezi Italy a Nmci jsou národopisné^hranice

prost a zeteln ureny. Není tomu tak v echách,
kde v peetných mstech jsou znané menšiny nme-
cké nebo eské. Nmci namítají, že eské menšiny v se-

verních echách atd. jsou složeny , Jenom" z dlník
— z lidí. kteí jedí nmecký chléb; ale tento proti-

sociální dvod jest samozejm nesprávný ja jest v roz-

poru s postupujícím zprúmyslovním ech, které,

jak jest pirozeno. potebují , .pracovník" pro vlastní



továrny, k tomu ješt byli titíž Nmci, které vyzvali

eši k nasthování.
Otázka národnostních menšin má svrchovanou

dležitost nejen v echách, nýbrž ve všech zemích,

vzhledem k tomu, že všechny státy ve píin národ-

.nostní jsou smíšené. Protože nová Evropa nebude

moci býti znovu vybudována na základ pes:,

rodnostním, budou musit býti respektována národ-

nostní práva menšin. To se stane i v echách. eši
vždy se domáhali práv stejných, nikoli vyšších. Dí-

ky ústední poloze bude zájmem ech popáti všech-

nch práv Nmcm i obma menším menšinám. Zdravý
lidský rozum toho vyžaduje. Nebude odporovati

duchu návrhu, že práva národnostních menšin budou
schválena a zajištna mezinárodním tribunálem.

Jest teba míti na pamti, že jsou znané eské
menšiny v Dolních Rakousích a ve Vídni (pul milionu)

a že jsou eši také v pruském Slezsku, v územích
kladském a ratiboském a že jest silná menšina srbská

v Lužici.

Jestliže Nmci trvají na dvodu, že jejich vzdla-
nost jim propjuje právo ovládati národy mén vzd-*
lané, jest teba zdraznit, že eši nejsou mén vzd-
lanjší Nmc. Také rakouská statistika udává menší

poet analfabet v echách nežli v nmeckém Ra-
kousku.

Ale prostedek spíše finanní, jenž bude moci pi-

spli k novému uspoádání národnostních menšin.

Politikové nmetí i rakouští, obzvlášt pangermán-
ští, mnohokrát navrhovali, aby rozliné státy pijaly

soustavnou výmnu národnostních menšin. Vidím,

že v Anglii pan Buxton doporuuje tento prostedek
pro Balkán. Je dovoleno pochybovati, byl-li by tako-

vý prostedek úinný, kdyby byla povolena rovnost

národnostních práv. Maai se pokoušeli ped néko-
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lika lety pivésti nazpt do vlasti malé maarské
menšiny z Bukoviny; pokus skonil se naprostým ne-

úspchem, protože osadníci navrácení své vlasti velmi

brzy dali výhost Uhrám a vrátili se do Bukoviny. Po
válce však mnohé zem budou potebovat lidí, rol-

ník, emeslníkv a živnostníkv, a tu snad bude možno
pokusit se o soustavné pesazení národnostních menšin.

VI. Mezinárodní í postavení ech v znovuzrozené
Evrop. — Znovuzízení samostatných ech jest jen

ástí .rekonstrukce, již obmýšlejí spojenci. Úzce jsou

spiaty s otázkou eskou otázka polská a otázka jiho-

slovanská. Poláci, eši a Jihoslované tvoí piroze-

nou hráz proti Nmcm, Maarm a Turkm a proti

pangermánským plánm na východ. Osvobození a

sjednocení Polák i ech zasáhne pirozen Prusko:

rozdrtiti pruský militarismus znamená vskutku osvo-

bození obou národ, které jsou jeho bezprostední

obtí. Spojení všech Polák znamená pirozen osvo-

bození Poznan i pruského Slezska ze jha pruské nad-

vlády a osvobození Halie i Bukoviny ze jha nadvlády
rakouské. Tato slovanská hráz nebude ovšem vybu-
dována ve smyslu tak zvaných stát nárazníkových.
Stát nárazníkový pedpokládá trvalé spojení dvou
soused, kdežto program spojenc má na mysli znovu-
zízení a znovuzrození celé Evropy. Osvobození Ru-
munv a Italv, kterého požadují spojenci, vyžaduje
ješt dkladnjšího rozkouskování Rakousko-Uherska,
které jest ve skutenosti obsaženo v programu spo-

jenc. ,,Trvalý mír" znaí zniení tohoto stedov-
kého nenárodního státu, j

Také Maai budou míti svj vlastní stát, omezený
pirozen na hranice jejich národnosti, stejn nmecké
Rakousko. Plán spojenc zahrnuje stvoení toliko

jednoho, nanejvýše dvou nových stát: ech a Polsky;
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ostatní zmny zvtší nebo zmenší jen státy již existu-

jící. Rakousko a Uhry budou zmenšeny; Itálie, Ru-
munsko, Srbsko budou zvtšeny. Národy budou osvo-

bozeny od dynastie utlaovatelú: od Habsburk; a

národy utlaovatelú, nmecký a maarský, budou
donuceny, aby v budoucnosti poítaly jediné s vlast-

ními silami.

Pan Balfour správn zdrazuje fakt, že program
spojenc zeslabí nmeckou panovanost a zabezpeí
svobodu i neodvislost potlaených národ, protože

Rakousko v nynjším útvaru není mén nmecké
nežli Prusko.

Zempisná poloha ve stedu Evropy a odpor proti

Nmecku a utlaovatelskému pangermanismu zaru-

ují echám onu velikou politickou dležitost, nazna-

enou v not spojenc presidentu Wilsonovi, v níž

se požaduje osvobození echv a Slovákv. A jest

v zájmu spojenc osvoboditi echy, mají-li býti pruský

militarismus a nmecká panovanost rozdrceny a n-
mecký plán Berlín—Kairo a Berlín—Bagdad zmaen.
Plán spojenc i nepátel jest dalekosáhlý plán fakti-

cké politiky. Válka i její následky jsou ohromnou
událostí v djinách lidstva. Války napoleonské, válka

ticetiletá, války kižácké — to všechno byly dtské
žerty u srovnání s touto válkou. Politikové i státníci

reální musejí si uvdomit pravý význam nmeckých
i evropských djin; musejí poznati, jakým smrem
budou djiny pokraovati a jaké mohou a mají býti

úkoly a poteby Evropy.
Netvrdím, že osvobození ech jest nejživotnjší

otázkou války; ale mohu bez nadsázky íci, že úkoly,

o které se zasazují spojenci, nemohou býti dokonány
bez osvobození ech. Budoucí osud ech bude zku-

šebním kamenem síly, vážnosti a politické schopnosti

spojenc.
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