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Dove 1u j i si pub1iknvat v ukrajinštině,
j a zy ku mé rodné ze mě ,
abych vystihl noviná
řský pohled na událo
st jež se mne hluboce
Звщки ж узялися чехи на
dotýká)z hlediska ta
волинських землях? 1стор1я 1х
mního tis ku. Tc jest
ПАМ’ЯТЬ
поселения бере сво! початки в
60-х роках минулого стол!ття.
takříkajíc skoro ofi
Тод1 упродовж якихось 10-12
ciální pohled. Skute
Трапчна доля еднае ц| два
РОК1В у колишню Волинську гусела. Чеське Лщще, спалене
берн!Ю царськоТ Роси прибули
čnost však bylá tro
фашистами в роки ДругоТ св1тона пост!йне поселения тисяч!
chu jiná. V Českém
во1 В1йни, знае весь свп, бо воно
чеських С1мей. Для них були
на
територп
Чехи
I
по
В1ЙН1
ста

створен! П1льгов1 умови I вони
Kalině bylo spáleno a
ло мюцем паломництва турислв
швидко освошися на нових зем
zavražděno 13.7.1943
I офЩ|йних делегац|'й з усього
лях, привнюши високу культуру
374 Čech1* z toho 105
св1ту. Чеський Малин теж спаземлеробства I сво! нацюнальн!
фашистами, але його
традицп та обряди. Основы
d čti, kteří byly zah- лений
м!сця Тх компактного розселенютор1я, окр1м М1сцевих жител!в,
мало кому вщома. Бо це село
nány do stodoly a do
ня — Дубывський I Р|вненський
одне 13 сотень украТнських
пов1ти, обшири яких виходять
pravoslavného kostela, —
населених пункт!в, де у вогнидалеко за меж! однойменних
v .nichž byl i spáleni
щах згорши живцем 1IX житель
нин1шн1Х райошв. Особливо
Трагедия чеського Малина
вщрадно, що взаемини чеських
za živa. K po-tému vý на укра
’1нськ1й земл1 сталася 55
поселенц!в 13 кор1нними жите
ročí upálení byl. na
рок1В тому — 13 липня 1943
лями краю не мають жодноТ чорČeském Kalině odhalen року. У злочинному кострищ|, но! плями. Напередодн! друго!
розведеному фашистами^ були
В1йни тут проживало
nový památník vzniklý спален! I 400 жител1в цього та св1товоТ
близько 40 тисяч чех1в. В1С1М
sbírkou mezi volyňský- сусщн1х С1Л, серед яких було 374 десятилггь тривала чеська одЬ
в тому числ! 105 дней до
сея на укра1нськ!й земль За уго
mi Čechy v naší repub- чехи,
14 рок1В.
дою 1946 року, укладеною М1Ж
Тож недарма, коли штаб
СРСРI Чехословаччиною, прак
b1i ce a v zahranič i.
першо'| Чехословацько! бригатично вс! чехи з волинських зе
Při té příležitosti se ди
Людв1га Свободи в березн!
мель в 1947 роц| були пересе
účastníci chtěli pok 1944 року розмютився в Р|вно- лен! на свою прабатьювщину.
му, до н складу 13 40-тисячного
Нин! в Чехи д,е «Товариство
lonit památce obětí
чеського населения Волинськочех!в 13 Волин! та Тх друз!в», яке
přímo na místě spále го краю влилося 12 тисяч чех1В, багато робить по вщродженню
у тому числ! 500 Ж1нок. Просисторшок Ц1611сторп та ув(чненniště kostela neboli
лися до В1йська ветерани перню пам'яп жертв фашизму.
cerkve. Když se k mís ШО1 СВ1ТОВО! В1ЙНИ, Д1ТИ I П1ДЛ1ТКИ,
У суботу-недшю у чеському
tu přiblížili vystou д|вчата ! молодиц!. Вони брали Малин! на Р1вненщин1 та 1нших
у визволенн! Чехословачколишжх чеських селах вщбуpili proti nim Ukraji участь
чини, б!льше тисяч! загинули за
дуться молебен! та 1нип заходи
nci a řekli, že dál je свободу свое? прабатьювщини. з нагоди сумного 55-р1ччя чесь
хто залишився в живих, так I
кого Малина.
nepustí a že ne potřebu Аосши
в Чехп.
IhcJ). «av».
jí, aby se na tom mís
tě modlili cizí pravo
CYBOTA, 11 SlkiriHH 1998 POKY
slavní kněží a že po
kud tonu nebudeme rozu
JJeMOKpaTHHHa YKPAlHA
mět tak že jejich chle
pcí jsou ozbrojeni.Rez
. .
kněží dovolili se pomodlit, Bance rovci jsou nesm.i x
. Ai.
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Всьому СВ1ТОВ1 В1доме чеське село Лгдще,
у роки друго’Г свИовоТ в|йни спалене фашис
тами. У повоснний час воно стало м1'сцем
паломництва заруб|жних турист1В 1 офщ|йних делегац!й, як1 висаджували тут трояндоВ1 але7 — як знак пам яп загиблим у вогн! I

символ торжества на планет! миру I краси.
А чи знае свН про ще одне чеське село —
Малин, теж спалене фашистами (13 липня
1943 року), у кострищ! якого живцем згор|ли 400 жител!в цього I сус1дн!Х сж, серед
яких було 374 чехи, в тому числ! 105 д«тей
до 14 рок1в? I як! пам ятж знаки нагадують
про цю трагед|’ю? Мало хто, окр!м жител1в
краю. Бо це село — на УкраТж, в Р|вненськ|й облает!.
Св1тов1 також добре в!домо, що на тереж
колишнього Радянського Союзу у роки В1Йни з фашизмом сформувалася перша Чехословацька бригада на чол1 з Людв1гом Сво
бодою. Це було п!д Харковом. Вжсько бра
ло участь у визволенж багатьох М1ст ) С1л
УкраТни. Та коли штаб бригади в березж

ЦЯ СТОР1НКА нашоТ 1сторп не
величка — довжиною у В1С1М десятк1В роюв I востаннс вона була
перегорнута твстолптя тому,
1947 року.
Та спочатку — юлька штрих1В
з украТнсько! 1сторп, повязано! з
|'ноземними нашестями.
Кого п'льки не зваблювала
УкраТна своТми степовими прос
торами, л!сами I ржами, багатствами земних надр! Одж йшли з
мечем, друН — з ралом. трет| —
з передовою технолопею, чет
вери

—

3

ТОрГОВИМИ

М1С1ЯМИ.

Але во — 13 спод1ванням на
власну вигоду. Р!знилися ильки
методи ! масштабы Нимало напи
сано про коложальну щодо
УкраТни полынку росшського ца
ризму, панування на украТнських
землях польськоТ шляхти, загарбницьк! походи жмецьких во
як, супроводжуван! кривавими
б|йнями, пригжченням коршного

населения, ущемлениям нацюналоно-культурних прав, випсненням з ужитку рщноТ мови на
роду. Географ|чно менил масштаби мали угорсью, австр|йськ!,

румунськ! лосягання, однак схо-

1944 року розм1стився в Р|вному, до ТТ скла
ду 13 40-тисячного чеського населения краю
влилося 12 тисяч чех1в, у тому числ! 500 жн
нок. Добров1льно, без офщжноТ моб|Л1за-

цн, просилися нав!ть Д1ти I П1дл1тки, ветерани першо'Т свповоТ вшни. Це вжсько брало
участь у визволенж Чехословаччини, I биь-

ше тисяч! волинських чех!в загинули за визволення свое? прабатьк1вщини, якоТ майже
жхто дос! не бачив. Хто залишився в живих
— назавжди ос1ли в щойно визволенж Че
хи.
Отже, чехи на УкраТни Як I коли вони до
нас потрапили?
Я перепитав нимало людей — I Л1тжх, I
студенпв, I школяр!в у Киев1 I на Черкащиж та Полтавщиж, В!В мову з К1ровоградця-

ми I чержпвцями, як! приходили до редакцн 13 своТми проблемами, — I жхто жчого
не знае. Це й спонукало мене пошукати хоч
як|сь кторичж джерела I взятися за ц| нотатки про
УкраТж.

компактж

поселения

чех!в

в

Стор/'нки /сторИ'

У

XI на вищеназваж своТми завойовницькими устремлшнями. Хоч
взасмини з цими народами неодном|'рн1, пал1тра Тх мае не лише
чорж фарби. Та й алии життя
вносить своТ корективи: йде уже
друге П1встол1ття теля завершен
ия останньоТ (| найтяжчоТ для
УкраТни) в1Йни та наближаеться

линська губержя належала тод|
Рос1Йськ1Й 1мперп I охоплювала
величезну територ1Ю, на яюй ниж утворен! Волинська, Р|'вненська, майже вся Житомирська, а
також частики ХмельницькоТ !
ТерношльськоТ областей. Площа
губернп була майже р1вна територп Чех|Т.
Що ж спонукало чех18 до пере
селения на Волинь?
Якш.о коротко — пошуки життевого простору.
Уже тод| з ЦентральноТ Свропи
у пошуках щастя потяглися довп
людськ! ключ1 на американський
континент. А чехи спрямували
св|й погляд на швжчний схщ: I
недалеко В1Д батьювщини, ! достатньо простору, та й сприятливе ставлення царського уряду са
ме до них.
Причина того — в сощальноеконом!чних та полпичних умовах, що склалися в 60-х роках
XIX ст. Вщмша крФосного права
в Росй зумовила розорення частини пом1щик1в, як! доти трималися завдяки панщиж — дармоВ1Й пращ селян-кртак|'в. Водночас, поразки польських повстань

сьома р1чниця незалежность
Отож
1стор1я знае не ильки
военне, а й мирне входження шоземщв у наше життя, мирне осво
ения укра'Тнських земель. Наприклад, тими ж жмцями-коложстаМИ,

ДЛЯ

ЮЛЬКОХ

ПОКОЛ1Н6

яких

УкраТна стала батьювщиною I
яких стал1нський режим свав1льно переселив в аз1атсью кра’Т. I
ильки тепер вони, як I кримсью
татари, повертаються на своТ М1Сця, де, як кажуть, — Н1 кола, ж
двора.
1стор1Я чеських поселень в
УкраТж щкава ще й тим, що не
мае чорних сторонок у взаеминах
коршного населения I поселенЦ1 В.

А почалося все в 60-х роках
минулого стол1ття. I м!сцем посе
ления чехи обрали Волинь. Во-

проти Роси в 30-х та 60-х р.р.
змусили деяких польських власник1в, як! побоювалися конфюкацн своТх маетностей царським
урядом, сп1шно розпродувати Тх.
Це вщкрило чехам можливкть
вщкосно дешево (у 10 раз1в дешевше, ажж у Чехи) купувати Л1си, поля, луки та ще I з шльгами
на виплату — до 50 рок1в. А м|’сцев! селяни жили на р!вж жебраК1В — I в своТй мао не спроможж були стати, як у наил дж мод
но говорити, ефекгивними власниками. Чехи ж на своТй батьювщиж мали значно вищий життевий р1вень, а отже, I б|льил шанси стати власниками укра'Тнських

Без чо[
земель. А тут царському урядов!
шеля розправи над повсталими
поляками ще потр|бно було рихтувати С81Й 1М1дж в слов’янському
свж. Так з’явилися гильгов! умови для переселения.
1870 року вийшов царський
указ, за яким чеським переселенцям надавалося роФйське
л1дданство без 5-р1чного випробувального строку, вони одер

жали право створювати власы
волост1 I мати своТ церкви, Тх
було зв1льнено на 5 роюв В1Д
оплати податюв I в1йськового
обов'язку. 1873 року було вве
дено ще одну шльгу: чехам з
рос!Йським гадданством 13 дер
жавно’! скарбниц! в'|дшкодовувалися суми кршосних збор1в,
оплачен! польським землевласникам, починаючи з Фчня 1867
року. Середшй земельний над!л
чех|'в мав розм|ри у 2-2,5 раза
б|льш! за максимальний для
украТнського селянина.
Оце I був отой реальний державний протекцюжзм аграр1ям,
про який I сьогодж мовиться час
то. Але I тод| — В1Д уряду РоойськоТ |'мперп, як I в наш! часи з
боку украТнського уряду, — В1н
спрямований не на коршного се
лянина, а на шоземних пришельЦ1В. Хоча винуватити чех1в, як I
нин|’шн!х |’ноземних господар|'в,
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Засновник — трудовий колектив

ú tv arů m
P řipom eňm e si nvní při dnešním
setk án í ony slav n é chvíle, byt byly již
p o p sán y jak v odborném tak ’ i ve
vzpom ínkovém písem nictví, p řed e 
vším v našich kronikách. Bohužel
o d ch o d y z rodných obcí a průběh
v lastn í cesty k o d v o d n ím kom isím v
R ovně nebo L ucku jsou podrobněji
p o p sán y jen ve zcela m além počtu
našich kronik. První z nich jsou
zachycenu v kronice K vasilova. Cituji

ním doby a m ísta jejich nástupu k

Z této citace ted y jednoznačně
vyplývá, že šlo o nábor, „ ted y o
dobrovolný akt volyňských Č echu, tj.
o jejich dobrovolný v stu p do česko 
slovenské vojenské jednotky, tedy o
nábor s veškerým i p ráv y ale i p o v in 
nostm i zakotveným i v příslušných
řádech čs. arm ád u . T ento nábor
povolily vlády SSSR a ČSR. N ebylo
tedv nutno u sk u tečn it v této dóbé
mobilizací, tedy ak t povinný, na
základě povolávacích ro zk azů vojen 
ské správy zaslan ý ch b ran ců m a
vojenským o so b ám v záloze s urče 

K mobilizaci
se přikročit
nemuselo. Příliv dobrovolníků lni! veliký.
Odvodní komise míly den co den od
časného rána do pozdních večerních
hodin plné' ruce práce, aby příliv nových
sil stačili/ odbavovat. K odvodům
dobrovolce doprovázely hudby. Přicházeli
i staří a služby už neschopni. Hlásili se
ovšem i takoví, jimž ne mísíce, ale celé
roky chybily k stanovené věkové
hranici."

"V rovenské oblasti jsme zahájili

nábor.

do Prahy".

spontánní vstup volyňských d o b ro 
volníků z p o h led u vojenské term ino 
logie? M usím e si p řizn at, že v tom to
sm ěru dochází často k nepřesnostem
jak v našich projevech na krajanských
schůzích, tak m ezi au to ry našich
publikací, p řed ev ším našich kronik,
ale i m ezi historiky .Jak tedy tento náš
spontánní vstup d o čs. vojska přesně
nazvat? Lze p o u žít jen pojem : d o b ro 
volný vstup, n áb o r či m obilizace?
K terj - z těchto pojm ů je z vojenského
ale ' i historického p o h led u nej 
přesnější? O d p o v ěd m u sím e h led at u
nejpovolanějšich osob. A tou je p řed e 
vším náš bývalý velitel, gen. L. Svo 
boda. Cituj i z jeh o díla Z Buzuluku

století. T ém ěř n eu v ěřiteln ě dlouhá
doba, kdv k této slav n é u d álo sti na
Volyni došlo. C o zn am en al onen

(Z úvodního projevu prof. Dufka na
krajanském setkáni v Žatci)
Je tom u již 54 let. Více než půl

Spontánní vstup
volyňských dobrovolníků
do čs. vojska v r. 1944
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kvasilovských dobrovolníků seřadilo do p
pochodového útvaru a za zpěvu J
vojenských písní odešli do Rovna.
Třetího'března nasedli do vlaku spolu se <
spoustou dalších mužů z okolních ®
volyňských vcsniic. Cesta do Jefremova 2
trvala 15 dni."

редакцП газети «С|льськ1 вIСТ1».

z ní:' "Po osvobozeni isme se rozhodl:
urychlené vstoupit do čs. vojenské f]
jednotky, již 1. března 1944 se 130 •
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Pokračovaní
no3npařoib na Haiui 3Cm/ií, newae 3a ipo — bíaomo x 6o: pn6a
Luyxac p,e ranóuue, a Jitoxinwa ne
Kpaiue. TyT yxe cboio cyTnicTb bhžib/uie B/ia/ia — xom uyxa, ÍMnepCbKa, XOM piflHo, híóhto x He3ahkí

aexHHUbKa.
LL(oao bhtokíb ifleí nepeceneHHp MexiB Ha Bo/iHHb iipor/iH/jaeibca uje o/ina icTopHHHa oócTaBHHa.
1867 poxy yTBopanac« AbctpoYropcbxa MOHapxis, b pe3y/it>TaTÍ
moto nexu i c/iobčixh ohhhh/imcíi
nifl nOflBÍHHMM HapioHa/lbHHM thítom. Tox opiemauifl Ha cxía, no
Pociňcbxoí iwnepií óyna BHMyujeHa — e/}HaBCfl C/lOBflHCbKMH cbít.
l_l,e, sk yxe CKa3ano, óy/io bhtía-

рноти
НО

I

ДЛЯ

РоСН,

ГТ

ПОЛ1ТИЧНОГО

1М|джу: вона — ряп’вниця пригноблених слов’янських брапв
В1Д типу неслов’янсько! 1мперн.
Най|нтенсивн1ший перюд пере
селения чех1в на Волинь — К1нець 60-х — перша половина 70х р. р. минулого СТОЛ1ТТЯ.
А перил Тхж поселения були в
Дубенському повт, що на територн нижшньо! Р|вненсько! об
лает!. Навыь була утворена Глинсько-Чеська волость.
Як I завжди за под|бних акцм,
оргажзатори переселения не дуже дотримувалися певних моральних та юридичних норм у
взаеминах 1з земляками, були
зловживання при кутвлипродажу
зеыл!, в 1нших питаниях. Р|знилися й розм!ри земельних над!Л1в
— В1Д 0,5 десятини в одних до
300 десятин в 1'нших. У заможних
чех!в-землевласник!в батракували чехи-бщняки. Основний переселенський процес тривав близько 10 роюв, з К1нця 70-х р. р. вш
почав затухати, а 1892 року з воЛ1 царя приплив шоземних поселенщв до Роси припинився зов
ом. В|дпов1дно I з шльгами для
переселенщв уряд церемонився
недовго: в 1874 рощ для чех!В
було введено вшськовий обов’язок, з часом подорожчали
земле А постановами 1892 I 1895

p. p. pociňcbKMH ypa/j, B3ara/ii 06MexMB 3eM/ieKopMCTyBaHHfl pociňcbxwx niflflaHHX HepociňcbKoi HailioHa/ibHOCTi. 1891 poxy 6y/ia
pO3C|jOpMOBaHa T/lHHCbKO-HeCbKa
BOJlOCTb.
Mix thm, nexu xnnii nepeßaxHO
XOMliaXTHO i BKOpiniOBanMCS B
yKpaÍHCbKHH rpynT /;ocmb ujbuaxo
i MÍlfHO. 3a flaHHMM ßOC/liflHMKiB, y
PÍBHeHCbKÍň, ^B^bKOBWLlbKiň, /Je-paxHeHCbxiň, KycTHHCbxiň, TyMMHCbKiň, Ce/imucbKÍň,
KocToni/ibCbKÍH, 5epe3HÍBCbKÍň, CTM/JHHCbKiň
BO/lOCTflX
PÍBHeHCbKOrO
HOBÍTy
necbKÍ noce/ieHLii (iepeßHLAyßa/iw
TpeTHHy KopÍHHoro HaceaeHHH. Sy
nu cena, ag bohu cxnaflanH naBÍTb

ne BHpoómmiBO, Mononapni, rieKapHÍ, ßi^Kpnnn Bci/mxi cnepiani3OBaHÍ Mara3MHn tolu,o. Y 3^onóyHOBi 6paTw SneHÍKH 1884 poxy
noóy/iyBann ueMeHTnwň 3sboa.
ílepeceneHni 3 Hexii i b noóyT
npwBHecnH cbíh cTwnb, cbok> xy/ibTypy. >Knma i rocnoAapcbxi óy^ÍBni 6y/iyBann 3a nnanoM, po3MÍtuyiomh cáknou naBKono oßHoro u,eHTpy — nnouii, npoKna/iaiOMH np^MÍ
i Lunpoxi Bynniii.
3a cnora^aMM yxpaiHpiß, nxi xh-

nn nopyn 3 MexaMH, Ta ashumh aoc/iíahhxíb, nexu y B3acMHHax 3 xopinnHM HaceneHHSM 6ynn MnpoBK)6hHMH i AOÓpO3HM/lHBHMH, CflOBi/jyBann — xto xaTo/imibxy, a 6a-

у взаеминах
б|льш1сть. Так, у Глинську прожи
вало 1050 чех|'в, у селах Глушиця
— 995, Квасил1в — 701. У Ду
бенському повш: в Мирогоиц —
785, у Пщгайцях — 298, в сел!
Ульбар1В — 556, а Новини було
чисто чеським селищем з 310
мешканцями.
Напередодж першоТ свиовоТ
В1йни (1912 р.) у Дубному прожи
вали 605 чех!в, а в повт —
10231, у Р|вному —- 197, а в повш — 4015, у Здолбунов! —
2119, в 0строз'| — 32 чехи. Всього — 17199 чоловж. Перед по
чатком друго! сватово! в!Йни на
Волиж жило близько 40 тисяч
чех1в у 638 населених пунктах.
Основне Тхне заняття було —
альське господарство. Вони
корчували Л1си, розширюючи
ГЮС1ВН1 площ|, вводили травожльж
С1возм1ни,
угноювали
грунти, застосовували ращональний обробиок пол!в. Вирощували жито, пшеницю, овес,
ЯЧМ1НЬ, ХМ1ЛЬ, цукров! буряки,
розводили сади. Чехи завезли I
розвели на Волиж кращий у
Свроп! гжатецький хм1ль, який
дав можлив!сть розбагапти наВ1ть незаможникам. Чесью поселенщ будували також паров! 1
водяж млини, цегельж, пилорами, сушарж для хмелю, пивоварж I цукров, заводи, ковбас-

raTo — i npasocnaBHy Bipy. Bohu
noóyAysann 26 npaBocnasHHx uepxob, 10 xaTonapbXHX xocTboniß i
xaiuiHpb, 6 CBamenicicbXMX xpaMÍB, 6 ÓanTMCTCbXHX MOnKTOBHHX
6yAHHXÍB. Manu cboi xnyón, iuxonn( XHHrapHi, 616/iiOTexn, ctbodhoBanw xoposi xanenu, opxecTpw,
ApaMaTMMHi Ta íhují rypTXH. To6to
xwnw nOBHOpÍHHHM XMTTflM, 3Óepirax>MM cbípi HapioHanbHHň xonopWT.
XlpaMaTWMHi CTOpiHXH B XMTTÍ
necbXHx nocenenpiB na BonwHi, nx
i b ycix MeujxaHniß xpaio, noß'«3ahí Í3 cbítobmmh BiňnaMH. ÍIía nac
nepujoí cbítoboí nexu, sx i yxpaínpi, onwHunwc? y oóox boiokjhhx
apMinx -- ascTpiňcbxiň i pociúcbxiň. /lna hcxíb 3 aBCTpiňcbxoi
apMÍÍ 6yna npwcMHHM bíaxpwtttím
Taxa Bennxa xinbxicTb noceneHb íx
3eMnnxiß na Bonnni. nopo3yMÍnnn
míx hhmm oóiímjnoca Aoporo: BnaAOK3 6yno norpaóoBano a6o ň 3hmipeno Aecmy nacixy iiecbxnx noce
neHb y 3axÍAHÍň BonwHi, MacTHHa
poflHH óyna nepeceaena b Tun
aBCTpo-HÍMepbXOÍ apMÍÍ. Flo 3axÍHHeHHi CBÍTOBOÍ BÍMHH ÓinbUJÍCTb
Mecbxwx noceneHb onnHnnacn niß
BnaAoo rionbipi, a neepTb nexiß
3anmuanncn b Pa£jiHCbxiň Yxpa’ÍHÍ.
Zlpyra cbítobb BÍňna npMHecna
3HO8y CTpaXAaHHH i BTpaTW. BonnHCbxi
nexu
B3snn
axTHBHy
ynacTb y 6opoTb6i npoin qbaujwcT-

cbKHx oxynaHTÍB.
anTMcfjaLHHCTCbxa opraHÍ3apis «BnaHÍx»,
nxa Bnnycxana naconnc «TnaipaTenb» necbxoio mobokd. A 3 npuxoAOM cepeß BK3sonnTenÍB nexocnoBapbxoí ópuraAH JlKDAaira CboóoAn, nx yxe 3raAaHO, 6nn3bxo 30
bíacotxíb MÍcpeBoro necbxoro nacenenufl Bnnnocn no íí nas.
10 npinHH 1946 poxy b Mocxbi
óyna nÍAnucaHa yroAa míx yp«AaMw HexocnoBaHMwnn Ta CPCP npo
B3acMHe nepecenenH« yxpaÍHpÍB,
počinu, óinopycÍB 3 TepuTopií HexocnoBaHHHHH, a nexis — 3 TepnTopií CPCP. B 1947 popi bo/imhCbxi nexu noBepHynncn Ha ceoto icTOpWMHy 6aTbXÍBipHHy.
3a nÍBCTonÍTT« Bnpocnn hobí
noxoniHHH. Ta naM’sTb npo bonnHCbxy 80-nÍTHxr OAiccexr XHBe
b Hexii. 1990 poxy TaM cTBopeHe
«ToBapKCTBo nexiß Í3 BonnHÍ Ta
íx Apy3ÍB», MeTa sxoro — 3Íópatm i 3Óeperrn Ann naipaAKÍB 06’cxTMBHy i nxHaňnoBniujy iHt|)opMapiio npo pto cnepHC^inHy necbxy cninbHOTy Ha yxpaíncbxiň 3eMni. 3a rii/upwMKM Muiictepciua
xynbTypM Hecbxoí pecnyonixn
cxoMrioHOBana Bennxa nepecyena
BwcraBxa «/(ona nexiB Ha BonnHi», BHA3HO xinbxa xhmt icTOpMxo-c|)axTorpact)ÍHHoro xapaxTepy
Ta 6eneTpncTMXM, cTBOpeHa «lc-

TopMHHa xapTa Mecbxoro 3aceneHHn BonnHÍ», BnaujTOByxrTbcn
no'Í3AKn no MÍcpnx noceneHb. HaceneHun Bonwui naM'nTac i aoópoM 3raAyc cboíx necbxnx 3eMnnxÍB-cycÍAÍB.
«ToßapMCTBO nexiß Í3 Bonwni»
pasoM 3 yKpaÍHCbKMMM ApyaPMH
AÓac npo yBHHeHHn naM’nTi ein
ManwH Ta MnxHa-Cepriißxa, 3hwipeHHX HÍMepbXHMH 0aujwcTaMn (y
nanni Munae 55 poxiß 3 nacy tící
CTpaujHoi TpareAÜ). Y naMipax —
BCTanoBnenHn MeMOpianbnnx 3Haxíb na MÍcpnx, noß'83annx 3 bhHHXHeuHnM 1 ronoBHUMH óonMM
aexocnoBapbxwx BiňcbXOBHx nacthh, Ha npoMHcnoBHX 06’cxTax, y
HaceneHHx nyHXTax, noóyAOBaHMX
MexaMU.
Yci HaMÍ4yBaHÍ 3axoAn ónaropoAHÍ — Ha xopHCTb Hatunx xynbTyp, b ím'b Apy>^6n Hatunx napoAÍb. rimiiyMH pi pnAKu, Taxi x HaMÍpu riepecniAyßae i aBTop.

BoAOAHMiip ISIAEHKO.

poK r f?. č o v á n í
v kronice Volkova.
Dne 1. března odešli k odvodu do
Je zde podrobně vylíčena příprava
Rovna též muži z obce Michalovky,
a pak vlastní čtyřdenní cesta pěšky k •
jak je to uvedeno v kronice "Michalovské ocribiy". Je v ní popsán krásný odvodu do Rovna. Volkovšti branci
zažili první strasti polního života po 1
příklad splnění povinnosti vůči poro
opuštění pohodlných domovů, první
bené vlasti. Výjimečný tím, že se před
chladné noci, první spánky v opušlé- I
odchodem do čs. vojska odebrali
michalovští občané společně pomodlil ■ ných kasárnách a letecké bombardose do chrámu Páně a zde zapěli 1 vání.
Zajímavým způsobem se uskutečnil
známou v našich dějinách píseň
"Kdož jste boží bojovníci a zákona I nábor Čechů z další velké obce na |
Voleni - Kupičova, popsaný podrobně
icho". Na Volyni tedy zazněl slavný
v jejich nedávno vydané kronice.
husitský choral, nřed kterým nepřítel
Záhy po osvobození nejzápadnějšího
kdysi prchal. Volyňští dobrovolníci
cípu' Volyně, bez ohledu na nebez
navázali tak na tradice husitských
pečí z nedalekých, stále probíhajících
bojovníků.
oojů na frontě, odešli prakticky
V obou citovaných kronikách se
všichni kupičovšií muži a 1 11 žen,
uvádí případ pěti chlapců z Boralína,
organizovaně, po předchozím ověření
tedy z obce těsně u Lucka, kteří se již
svými zástupci
přibližně v druhé půli února rozhodli všech možností
proniknout přes frontové pásmo do k odvodní komisi v Lucku. Odeslali
dokonce dopis veliteli 1. čs. brigády
již osvobozených českých obcí, ledy
do Kvasilova a Michalovky. Je to další L. Svobodovi. Je to pozoruhodná
událost v rámci náboru volyňských
příklad
nadšeného,
možno
říci
Čechů.
nedočkavého a vytouženého vstupu
Co chtějí již víc ti ojedinělí skeptici a
do čs. vojska bez/ohledu na bezpro
střední nebezpečí ohrožení života. pochybovači, kteří se snaží tu dobro
volnost,
a spontánnost vstupu volyňTito chlapci^ byli zřejmě prvními
volyňskými Čechy, kteří odešli takto ských Čechů do čs. vojska tak trochu
zpochybňovat tvrzením, že by za
bojoval za československou vlas!
nějakou d-'bu došlo stejně k mobili
'Zajímavý průběh náboru je ; ■

zaci, a že by museli i tak narukoval.
A jak tomu bylo tedy s tou
mobilizací na Volyni? Byla nebo
nebyla? Tak odchod volkovskych k
odvodu ji připomínal. lam jejich
vojenkomad vyhlásil mobilizaci, Volkovští dostali povolávací rozkazy. /\le
i ve dvou dalších kronikách se tento
pojem, to jest mobilizace mužů v
jejich
obcích jednoznačně uvádí.
K tomu je nutno oficiálně prohlásit, že
autoři kronik tento termín použili z
neznalosti vojenské terminologie a
také určitý zmatek do léto proble
matiky vnesly některé okresní vojenkomaty.
Mobilizace
volyňských
Čechů byla vyhlášena sovětskými
vojenskými organy až koncem května
1911, a to již naši krajané byli ve
výcvikových prostorách a intenzívně
sépřipravovali k boji.
Na závěr otázka. Kolik volyňských
Čechů vstoupilo do čs. vojenské
jednotky? Jak bvl tedv úspěšný nábor
v té době na Volyni? Tak k odvodu
nastoupilo 11.451 mužů a žen, ale
odvodními komisemi bylo přijato jen
10.615 mužů a 266 žen, tedy 10.881
osob, jak to je uvedeno v textu II. dílu
Dějin volyňských Čechů. Již bychom

tedy neměli nikdy a nikde uvádět
oněch 12.000 dobrovolců. Nebylo by .
to pravdou. Studium
archivních
materiálů
jednoznačnéprokázalo 1 jč
jinou skutečnost.
I lak je to výjimečně
velké číslo.
Žádná jiná česká menšina na světě j
nevyslala tolik dobrovolníků do boje
za osvobození ČSR jako naše na 31
Volyni. Vždyť díky ní vznikl největší
vojenský útvar v celém čs. odboji ve 2. ■
světové válce, tj. 1. čs. sbor. To si
musíme stále připomínal a hlavně si
to uvědomovat. To není populistická
fráze, to není laciné vlastenčení nebo
snad i vychloubání. To je historická
skutečnost. Na ni můžeme být právem hrdi a připomínat ji nejen sobe
ale i našim potomkům, spoluobčanům, ba i vojenským historikům. Bylv
to slavné dny a Týdny na Volyni.'Ty
budou zapsány zlatými písmeny v
našich dějinách. A k tomu mělo
přispět i takovéto vydařené krajanské
setkání, jakým je pravě toto, v Žatci.
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1. VÍRA A OSUD.
Čas od času dává Bůh národům příležitost, aby svc záležitosti
daly do pořádku a vykročily směrem k dobru. Obyčejně, když se
tak stane, jsou již připraveni vůdci, kteří osvětli cestu, ba byli již
dávno připraveni vůdci, kteří byli předurčeni a vyslyšeli posláni,
že mají připravovat i ten začátek nebo lépe, plnit, vyplňoval svoje,
třeba i jim samým neznámé, poslaní.
Postupem času dostávají lilo vyvoleni zřejmé nebo méně jasné
signály, které je svým způsobem řídi, i když výsledek nemusí být
bezprostřední a nemusí být odměněni ani béheni jejich
pozemského života. l ak mnozí plní svá poslaní a jsou úspěšní v
lom. co si předsevzali, neboť to bylo v souladu s jejich určením.
lak se víra misi s osudem a pro mnohé ostatní se jeví jako
nezbytný běh života. Neznabohům a pohanům není obyčejně
dáno vidět širší souvislosti a čist příslušné vzkazy a ponuky. Víra
je způsob organizace, zatímco žiti jak život dal, osud dal, je jen

přežívám bez cíle.
l.idc s posláním mají o životě jasno, nemusí se o nic bál a
ničeho obával, jejich přístupy k ostatním jsou mírné a někdy svou
pohodu i vyzařují. Vyplnění životního poslaní vede cesta ke
spasení duší. Poznáni Boha zvláště v posledních dvou tisíciletích
pozvedlo dnešního člověka daleko za obzor pohanů.
Pohanství však v dnešní době není ani zdaleka konec.
Civilizace má řád. zatímco pohanství a ateismus je zmatek neustale
tápající v hledáni správného pořadí lidských hodnot.
Zmatek, kteří někteří zavádějí do dnešního světa protože
vlastně nic jiného jim nebylo dáno, je to hlavni proti čemu lidé s
posláním vystupují. Zmatek a matení ostatních, ať vědomě či
nevědomě, bvl jeden z účinných prostředků, jak získat výhodu u
pohanů. Teď už jenom plete a vnáší zmatek. Zmatek ve skutcích a
na duši není rysem Bohem vyvolených. Je třeba se chránit ode
všech kdo neví, jednou říkají to, podruhé ono, rozšiřují

pochybnosti, vždy váhají nebo dokonce lžou.
Pohanství a ateismus je take jedna z cest, jak se člověk sám
může udržoval ve zmatku a nejistotě.
Odtud je pak jen malý
krůček k materialismu, závislosti na věcech, protože na nich je
alespii něco stálé. Člověk i pohan potřebuje nějakou stálost.
Pohan ji hledá ve věcech, člověk civilizovaný V lidech kolem a

duchovních hodnotách
Nekamenujme tedy proroky, kteří tu jsou s posláním. Chraňme
se však falešnvch proroků, kteří sami tápou a malou přitom
ostatní. Nevědí vlastně co tu bylo drive, ale stejně to chtějí změnil.
A také Iv kdo, chtějí uchovat něco, co je v normální civilizaci
neudržitelné.

2. PŘIROZENÝ ZÁKON A PRÁVO.
Člověku je dáno přemýšlel, jednat podle vlastního uvážení a
uspořádávat své záležitosti podle své vůle. Jeho nárok začína
narozením a konči smrti. Během svého života si určuje, zda je pro
něj účelnější, prospěšnější, obecně moudřejší dělat vše sám,
nechal běh života nedotčen nebo pověřoval ostatní, aby mu
pomohli, případně udělali něco z toho, co by přirozeně náleželo

jemu samému.
Přirozený zákon tak není nic umělého, nýbrž jen popis
každodenního dění na daném místě v daném okamžiku či časovém
období, jak by se odehrával bez vnějších zásahů. Jakkoli je
přirozený zákon interpretován, jeho smysl a význam je jenom
jeden.
Z něj se stejně přirozeným způsobem odvozují další
základní prvkv lidského bytí, které jsou nedílnou častí života
každého, jako je na přiklad svoboda.
Z přirozeného zákona vyplývá právo. Nikoli, že přirozený zákon
je právo každého nebo někoho. Nemůže se mluvil o právu na
přirozený zákon nebo život V zájmu řádu a pořádku v nazírání na
život nelze znevažovat přirozené uspořádaní.
Řád,
s
detaily
označovanými
jako
pořádek,
začínaje
porozuměním nedotknutelnosti lidské bytosti, má svůj původ v
přirozeném zákoně.
Právo jednotlivec, tak jak vyplývá z
přirozeného zákona, není věci vysvětlení, interpretace. Stejně tak
životní řád, řád společnosti, není věcí náhledu na věci,
interpretace.
Člověk se svou schopností logického myšleni je schopen udržet
si ve všem, začínaje přirozeným zákonem, řád a v jistém smyslu i
pořádek. Vyvaruje se tím přirozeně zmatku, tak charakteristického

pro moderní dobu, zvláště 20. století.
Popření přirozeného zákona ve 20. století je skoro universální s
výjimkou několika mála primitivních států. Úspěchy totalitních

politických svstémů ve 20. století i míra normálnosti, přijatelnosti
či dokonce obdivu, se kterým ostatní státy k diktatuře a totalitě v
jiných státech přistupovaly, nasvědčuji tomu, jak dalece se dnešní
doba dostala od člověka a jeho potřeb vyjádřených přirozeným
zákonem.
l idé nevytvořili státy za účelem rozdělení světa, k řízení světa či
dokonce jako nástroj ovládáni a manipulace vlastního sebc sama,
vlastního obyvatelstva.
Úkolem státu vždy bylo, je a bude
zabezpečit práva občanů, pořádek a řád.
Jen málo států na světě dnes toto nejzákladnější dovede občanovi
zajistit. Většina států dnes k lomu nemá ani tu nej nutnější
podmínku, kterou je samostatnost. Jak naprosto nesmyslné jsou
představy o svélovládč, když ani ten nejmenší stát, kde by to mělo
být nejsnadnějši, nemůže člověku poskytnout ani (o nejmenší.
Světu konce druhého tisíciletí po Kristu chybí koncepce, jak se
doslat
z
propadu
zaviněného
popíráním
nej zjevnějších
skutečnosti. Co je (o za jevy a důvody, které k nim vedlv, není

3. křesťané a křesťanská politika.
Křestanska nauka a křestanství vůbec vyzdvihuji práva
člověka a zároveň je dávají do souladu s právy ostatních.
Zdůrazňuji nedotknutelnost početí a stejně tak povinnosti
jednotlivců k ostatním. Dávají do zjevné přijatelného rámce snahv
lidí, pokud je to jejich přání nebo potřeba vkládat do rukou
ostatních část svých starosti a případně i radostí. Přirozený zákon
a právo mají tak své pokračování v křesťanství.
Potřeba skloubit přirozený zákon a právo (jednotlivců) ve
společenství lidi s různými zájmy vedla ke společenské organizaci
společných záležitostí, které dnes označujeme jako věci veřejné.
Nutnost uspořádal si veřejné věci byla již před vznikem
křesťanství. Vyjádření rovnosti práv všech lidí (před Bohem)
však uvedlo na svět křesťanství se svým druhým nejdůležitějším
postulátem, len jednoduše hlásá, miluj bližního svého jako sebc
samého. Přirozený zákon, právo a křesťanství si neodporují,
nýbrž jsou v souladu.
Uspořádaní společných věci, které se v současné době nazývá
politika, bjlo tak nutné již před křesťanstvím. Po jeho nástupu
křcstanslvi trvalo značnou dobu, než bylo vůbec povoleno.
Hlavně jiroto, že znamenalo konec pohanství v Evropě a pak
proto, že namísto nepřátelství mezi lidmi předkládalo rovnost
(miluj bližního svého
jako sebc samého).
Křesťanství tak
zjednodušilo vztahy mezi lidmi tím, že je dalo do souladu s
přirozeným zákonem a hlavně pak vedlo k uspořádání vztahů
mezi státy na podobných zásadách.
Křestanství lak podstatně ovlivňovalo politiku v Evropě dávno
před tím, než se veřejně začalo hovořit o křesťanské politice, lak
jak to známe ve 20. století. Vliv křesťanských zásad na evropskou
politiku by úspěšný a není důvodu, aby jeho uplatňování přestalo.
To však není totožné s existencí s křesťanské politiky.
Křest anské principy a přirozený zákon se z politiky postupně
vytrácejí jjrávč v období existence množství stran, klére se
nazývají křesťanské.
Důvody mohou být mnohé, ale
ncjpodstatnčjsi se zdá být. že vedoucí křesťanských stran se necítí
vázáni křesťanskými pincipy při práci ve straně.
Užívajíce metod běžných v ostatních stranách, mohou názvu
strany zcela zneužít. Vedoucí strany nejsou často vůbec křesťané.
Ve státech, kde je odluka církve od státu, je význam slova
křest anská v názvu strany ještě zamotanější, neboť úíohv církve a
státu jsou odlišné. Udržováni si stejného jména strany po odluce
církve <xl statu mate lidi a dělá stranu neúčinnou.
Křesťanská politika, míněna tak, že je prováděna tzv.
křestanskými stranami, byla byla vždy více přáním než
skutečností. Jejím neklamným výsledkem jsou vždy socialistické
sklony
včetně
napojení
na
socialisty,
komunisty
nebo
ncokomunísty.
možno zde rozebírat do podrobnost Stačí jen upozornit, že první
a nejdůležitější úlohou stálu je zabezpečit státní samostatnost.
Pokud stál ani neumí zajistit státní samostatnost, nemusel by
existovat. Jelikož to není v současném světě možné, pak nezbývá, ■,.<
než se omezit na doporučeni, že vláda a prezident, které nejsou U

schopny zajistil státní samostatnost, musí bezpodmínečně a
okamžitě odstoupil.
ý.
Opakujeme znovu, že nejpřednější hlavni úlohou stálu a jeho
výkonné moci - vlády, je zajištění státní nezávislosti, ze které se ý
vše ostatní ve státě odvíjí. Vláda, která nepochopí tuto nutnost by
vůbec neměla nastoupit do úřadu. Promíjel nebo omlouval <•
nejjednodušší chyby a neznalosti prosté nelze. Je to sebevražedné. ”
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4. POLITICKÉ PRINCIPY A TRADICE.
Politické principy, které si zaslouží podporu, musí být založeny
na přirozeném zákoně a právu. Označení, co jsou a co nejsou
lidská práva, se musí zakládal na přirozeném zákoně a právu, aby
mělo význam a podporu obyvatelstva.
Pro vymezení, co je a co není právo ve smyslu přirozeného
zákona, neni třeba se ohlížel po zahraničí. V mnohých státech totiž
definice lidských práv je přizpůsobena potřebám úzké vládnoucí
vrstvy a byla převzata jako pozůstatek mocenských systémů.
V mnohých státech i na konci 20.století neexistuje žádná
bezprostřední ani vzdálená politická tradice, která by byla v
souladu s přirozeným zákonem.
V ostatních státech tato tradice
je, jako v zemích bývalého Československa. Neni ale brána na
zřetel a na pomoc, a vláda, která vznikla jako pokračováni
komunismu, dává přednost totalitním zásadám a praktikám.
Totalitní politické principy jsou prostě uplatňovány těmi, kteří se
proti vůli obyvatelstva chtějí co nejdéle udržet u moci.
Totalitní politické praktiky stoji jako negace přirozeného
zákona.

5.

POLI TIKA MOUDRÝCH.

.Jak s poznáním se stává všechno jednoduché, tak politika
moudrvch je take jednoduchá. Je založena na přirozeném zákoně
a tedy přáním všech. Všichni nemohou dělat všechno, a přece
veřejné záležitosti jsou věci všech.
Politika tvořená moudře
nepotřebuje nikoho povzbuzovat. Lidé se podílejí na veřejných
věcech a práci pro společnost ze svoji vlastni iniciativy.
Moudrá politika nemusí nic tajit, neboť vše je řečeno napřed.
Moudrá politika má tak nepřeberné množství výhod ve srovnání s
tím, co se běžně vidi a o čem se denně čte jako o politice. Neni
proto pro poznání moudré politiky dlouhých studií, neboť její
základy a zásadv jsou jasné a průhledné. Neni co tajil, není třeba
získával tajnosti a spoléhat na lajnou policii.
Za těchto okolností důvěra ve vládu je plná. V politice jsou za
těch okolnosti lidé schopni, kteří víc pracuji než mluví. Jejich
rozhodnuti jsou polom informovaná, provázena skromnosti a
nikoli arogancí. Politik, uskutečňující moudrou politiku v tomto
smyslu, se nemusí nikdy obávat vlastních lidi, neboť se do své
pozice se doslal přirozenou cestou, a lide si váží toho, že právě on
je na vedoucí pozici. Politik se tak nemusí obával jit mezi lidi,
není třeba ochranných služeb, jelikož nikdo nemá zájem žádnému
politiku uškodil.
Většina dnešních států má tedy do uskutečňovaní moudré
politiky hodně daleko. Vlády se zabývají na nejvyšší úrovni
malichernostmi, které je většinou zesměšňuji. Špatný přiklad se
pak přenáší do ostatních oblastí života. Zmatek na nejvyššich
místech v politice sc dnes zrcadlí v každé oblasti života
společnosti.
Moudra politika, pokud dnes kde existuje, sc pozná z. pohledu
do toho ncjz.apadlejšiho městečka, té nejz.apadlejší ulice, do
nej zapadlejšího příbytku nebo pod ten nejz.apadlejší most. Vše je
naprosto zřejmé v moudré politice a tak v politice vůbec.
Ohlupování je jen nástrojem pošetilců.
Dnešní snahy o politiku stále více odkloněnou od přirozeného
zákona jsou ve svém konečném výsledku z.pátcčnické. Historie
byla doposud vždy jeden krok dopředu, čtyři zpátky! Udržovat
něco, co je nevhodné, nese sebou vždy vysokou cenu. Největší
cenu platí ti, kteří jsou naoko zvýhodňováni. Inkova je povaha
propagandy.
Moudrá politika a zvláště stát, který nechává volnou cestu
moudré politice, sc propagovat a chválit nikdy nemusí. Výsledky
jsou vždy zřejmé na první pohled a přístupné každému, i tomu
poslednímu z posledních.

politická historie, zvláště v podání všech rádobyhistoriků, sc
nezabývá vlastně ničím jiným než fiasky.
Politika není historie států. Vesměs veškerá světová historie, až.
do dnešní doby, jc vlastně nepřetržitý řetěz politických krachů.
Většina známých výjevů ze světové historie jc spojena s
vnucováním politického systému jednoho státu ostatním nebo
rozšiřováním politického systému jednoho státu na cizí území kam
nepatří, kam sc vůbec nehodí a kde ho nikdo nechce. Podle
přirozeného zákona, krach takových politických systémů jc
nevyhnutelný a válka či invaze jiných států přispívají k urychleni
vlastního pádu nájezdníků.
Násilí do politiky státu nepatří a společně s ním všechny jeho
nástroje, především tajná policie. Používá-li stát tajné policie,
doznává sc tím k porušování svých povinností a závazků vůči
obyvatelstvu, porušuje přirozený zákon a ohrožuje chod státu,
místo aby ho usnadňoval.

Nanejvýš nevhodné jc v dnešní době používaní lajné policie
proti vlastnímu obyvatelstvu, když, na druhé straně, stál jc
neschopen zajistit bezpečnost obyvatelstva.
Podle přirozeného zákona jc určovatelem děni vc stálé
jednotlivce. Stát je jen forma, jak sc uskutečňuje vůle jednotlivců.
Jednotlivci neslouží státu, nýbrž slat slouží všem jednotlivcům.

Pojetí přirozeného zakona na tom kterém uzenu by melo mít
odraz v politice statu. Pro vytváření politiky státu lak není třeba
žádné zvláštní průpravy, jen dokonalé poznání poměrů vc
vlastním státě, na vlastním území. Pochopení nutnosti postupovat
podle přirozeného zákona sc předpokládá..
Poměry nejsou všude na světě stejné a tak není možno
očekávat, že politika různých států na světě jc stejná. Jenom v
ideálnímm případě může být nanejvýš přibližné podobná. Z toho
na druhé straně vyplývá, že uplatňoval politiku jednoho státu
někde jinde na světě jc nesmyslné. Pokusy, nebrat ohledy na tuto
skutečnost, dosud vždy skončily fiaskem, ač celá dosavadní

POLITICKÉ

NYNÍ.

Převažující oficiální politické myšleni vc světě dnes sc jen málo
liší od dřívějšího. Pod zástěrkou řečí o vládě lidu a osvědčených
starých i nových zásadách řízeni veřejných věcí, sc skrývají
opatření na ovládnuti obyvatelstva.
Žádné prostředky nejsou vyloučeny, včetně manipulace
veřejného míněni. Na pomoc sc berou veškeré možné i nemožné
přístupy. Vzniká dojem, že v dnešní době nejde o nic jiného,
kromě získání
obyvatelstva na něčí stranu.
Práce pro
obyvatelstvo, to hlavní, co by dnešní politiky mělo zajímat, se ze
současné politiky vytratilo.
Stávající politické spory jsou jen o malichernostech, o strategii
a taktice uchopení nebo udržení moci. Účel tohoto snaženi se

vytrácí částečné také proto, že současní politici nejsou vybaveni
intelektuálně, morálně ani citově pro práci pro ostatní.
Politickou práci nelze viděl jako zaměstnáni, dělat ji jako
zaměstnání nebo dělat ji na místo zaměstnání. Politika nemůže
nikdy být především výdělečná činnost.
Posláním politiky, tak jak má být, což obsahem souhlasí s
přirozeným zákonem, neni ovládat, ale vládnout. Vláda sc dnes
vybírá nebo volí postupem, který sc jen nazývá "politickým
procesem". Volby sanic jsou vlastně jen návštěva volební
místnosti, vhozeni kandidátky do urny a sčítání hlasů.
To politické sc vlastně děje mezi volbami.
Politika v
současném pojetí jc tak vlastně jen handrkováni mezi účastníky.
Mnozí poslanci, zvolení v parlamentech různých států, dnes
nemají o politice a účelu politiky ani ponětí. Dostali do volených
funkcí pochybným způsobem. Na druhé straně, byly nebo jsou na
světě země, kde politika přinášela nebo možná přináší své
předpokládané výsledky. lakovou zemi byla I. československá
republika.
Tam sice přetrvával systém tz.v. parlamentní demokracie, ten
mechanický způsob vybírání zástupců lidu do poslanecké
sněmovny a parlamentu, převzatý ze starého Rakouska-Uherska,
ale na tom. jaká jc odpovídající forma výběru koneckonců
nezáleží, jc to druhotné. Podstanc jc to, co sc děje mezi volbami.
Podle toho, co se děje mezi volbami, životní úroveň
obyvatelstva buď stoupá nebo nestoupá, stát jc více nezávislý
nebo méně nezávislý, jc více žebráků a bezdomovců nebo méně,
lidé mají kde bydlet nebo ne. Když odpověď na tyto otázky jc
záporná,

6. POLI TIKA STÁTU.

A

7. POLITIKA DŘÍVE
PRINCIPY A I RADÍCE.

politická

reprezentace

nevykonala

své

a

musí

být

nahrazena.
Je protismyslné z. politického hlediska, aby setrvával ten, kdo
byl neúspěšný. Politická skutečnost a praxe jsou jednoduché, neni
záhodno z ničeho dělat hácJankv.
Do politiky nepatří nikdo, kdo i v ncjzákladnéjsích bodech tápe
a tak třeba neúmyslné zavádí do politiky zmatek. Zmatkáři sc
nehodí k ničemu pořádnému, především ne do politiky. Zájem
obyvatelstva je z pozemských zájmů ten nejvyšší, a proto by měl
být výběr len z ncjpřisnéjšich.
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