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(Vydalo oddelení pro vedeckou politiku pri stran

Možnosti

eské politiky v

Existence
bezvýhradn

ervence 1946

národn socialistické)

i Slovensku.

eskoslovenského státu nebude zajišt na, dokud nebude získán
pro

eskoslovenskou myšlenku slovenský lid a dosud slovenská

politika neztratí své proti eské zabarvení...
Teoretickým rozborem lze zjistiti tyto cesty, jimiž m že

eská politika

zadaného cíle dojíti:

A. D u c h o v n í

asimilací

slovenského

lidu.

Tento zp sob sm ruje k tomu, aby se Slováci nau ili stejn

myslet jako

eši, tak že by výslednice politických sil v obou národech byla shodná, ne
jako dnes, protich dná,

ímž by odpadly t ecí plochy. P sobení na lid lze

provád t snahou:
1) Obejíti vedoucí slovenskou vrstvu a navázati s ním p ímý styk,
2) že bude nejprve ovlivn na vedoucí vrstva slovenská a mentalita lidu
bude m

na jejim prost ednictvím. V tomto p ípad

jest možno

sobiti:

1) Prost ednictvím inteligence, nebo
2) prost ednictvím církve.
1) Nad je na p ímý styk a vliv

eské politiky na slovenský lid na

Slovensku je pom rne malá. Zejména pokud neexistují na Slovensku
sesterské strany všech

eských politických stran.

Zato se naskýtá nedocen ná a nevyužitá možnost p sobit na Slováky p ímo
v

eských zemích.

2) Nejjednodušší, nejrychlejší a nejhladší cesta je cesta získat slovenský
lid prost ednictvím církve. To ovšem predpokladá nejprve získání církve
samé. Cirkevní hierarchie není slovensky nacionalistická, nýbrž
katolícka, necíti nacionálne, nýbrž — sit venia verbo cirkevn
imperialisticky. Pokud by snad hlavn

—

v nižším kléru se vyskytovaly i

motívy nacionální, budou cirkevní vrchností p i tuhé kázni cirkevní
organisace hladce potla eny. Jen taková v c, jako mše svatá, sloužená
28.

íjna za republiku, nebo ob anská spole ná modlitba za trvaní

republiky, po mši, by vykonala i Slovensku pro stát více než desítiletá
uvedomovací práce.

K ovlivn ní cirkevní hierarchie jsou v sou asné dobe tyto možnosti:
a) Prosazení

eskoslovensku opravdu oddaného a energického a politicky

nadaného arcibiskupa pro Slovensko, a jeho všestranná morální i
materiálni podpora státem. Energický arcibiskup, který by se ovšem
nemusel obávat zákroku z nejvyšších míst církevních, by mohl Slovensko
velmi rýchle u init i spolehlivou sou ástí státu i zlikvidovati vhodnou
cirkevn

náboženskou dikcí i proti eský zaujetí. (Ovšem arcibiskupský

stolec je v sou asné dobe obsazen.)
b) Pro

eskoslovensko má býti jmenován kardinál, který bude mít dozor nad

veškerým klérem v republice. Kdyby jim byla jmenována energická,
prozíravá a politicky schopná osobnost
smýšlející, bylo by možno vynutiti

eská nebo

eskoslovenský

eskoslovenský kurs i na kléru

slovenském.
c) Nejú in jší cestou by byl p ímý pokyn
tém

íma, který požíva na Slovensku

neomezené autority. Boj o Slovensko se nevede mezi Prahou a

Bratislavou, nýbrž mezi Prahou a

ímem. Vyrovnaní s

ímem, který by

ovšem žádal nejzazší ústupky, by bylo nejspolehliv jší cestou k
zlikvidovaní slovenské otázky.
(Pozn.: Kdyby se poda ilo prosadit t eba jen autoritatívní cirkevní
vyhlásení sv. Václava za patróna a sv tce nejen

eského, nýbrž patróna

celého štátu, bylo by možno vytvo iti na Slovensku jeho kult s
dalekosáhlými ú inky politickými. Státotvorná a národotvorná funkce sv.
Václava, tak se osv

ivší pri tvorení

Moravou, pro Slovensko ješt

eského národa a spojení

ech s

nevyprchala a nelze ji podce ovat.)

Je snad zbyte né podotýkat, že pokus o boj proti

ímu nebo proti cirkvi,

jakkoli motivovaný, by situaci podstatne zhoršily.

B. M o c e n s k o u a s i m i l a c í s l o v e n s k é h o n á r o d a .

Toto rameno

eské politiky musí sm

ovat k tomu, aby slovenský národ byl

po všech stránkach oslaben tak, že v bec ani nebude moci pomýšlet na
vytvo ení samostatného štátu. V jistém slova smyslu vyvolala slovenskou
otázku

eskoslovenská republika sama; nikdy p edtím slovenský lid nem l

ani vzdálené pomyšlení na státní samostatnost. Zdá se, že i sou asná
politika usilovn

eská

buduje solidní základy pro p íští slovenský stát.

Metody:
1) Vnit ní politika: Jest nutno vytvo it na Slovensku t eba menšinu
eskoslovensku oddanou a

ech m naklon nou, všestrann

ji podporovat a

poskytovat jí co nejv tší podíl na moci ve vlastních slovenských v cech.
Nejv tší chybou z tohoto hlediska je p enechat zcela Slovensko Slovák m,
nebo

pak jsou

echoslováci v n m v nevýhodném postavení a vývoj sp je

ke slovenské státnosti. Vytvorení této skupiny by nebylo p íliš obtížné,
kdyby se jí ujala za pomoci znalce slovenských v cí n která osobnost
eské politiky, nebo
a) jest stále ur itá skupina ideových
b)

tšinu slovenských politik

echoslovák ,

možno koupit, je-li vhodným zp sobem

nabídnuta dostate ná cena.
Tato politika by ovšem musila z
soustavn

eské strany být vedená cílev dom ,

a velkoryse (i v podplácení); nikdy by nesm li být Slováci

ponechaní sami sob .
2) Zahrani ní politika: Zahrani ní politika
Slovenska vedená tak, jako byla svého
Za všech okolností musí zústat

eská musí být v otázce

asu vedená proti n mecké menšine.

eskoslovenský rozpor v cí vnitrostátní;

Slovensko musí být v o ích svetové ve ejnosti i západní, na níž Slováci
spoléhají, vhodn

a nenápadn

zdiskreditováno. V tom napomáha politice

eské velmi politika Ma ar . Posice Slovák
menšinou o mnoho slabší, nebo

je ve srovnání s nemeckou

nemají za sebou v zahrani í žádného

initele, který by na nich m l mocensky i ideov

tak eminentní zájem

jako N mci na n mecké menšin .
3) Národní hospodá ství: Hospodá ská politika štátu musí být vedená tak,
aby

Slovensko

strukturáln

bylo od

eských zemí stále odvislejší, aby

nevytvo ilo samostatného hospodá ského celku a aby specialisace byla

ízena tak, aby na Slovensku byly závody s díl ími úseky technické
výroby (resp. výroba polotovaru) a aby nejv tší zhodnocení výrobku
(nap . montáž) se dála v

eských zemích. Národohospodá ské vybudovaní

Slovenska budiž provád no nejvýše všemi ze S l o v e n s k a plynoucími
prost edky. Pomoc
mohlo

eských zemí ne iní Slovensko o nic vd

jší, než by

init nejaké odstrkovaní. Ani ve ve ejných ani soukromých

projevech není stopy uznaní; na zmínku o tom, že
výstavb

Slovenska, se všeobecn

eské zem

p ispívají

reaguje s vášnivým, nenávistným

nep átelstvím, které nevyvrátí žádný d kaz ciframi, d kaz vyvoláva
nenávist ješt

v tší s úpornou snahou vymyslet za každou cenu n jaké

vyvrácení, kterému se pak obecn

v

í, kdyby bylo i nejnejapn jší.

Nem že proto politika hospodá ského nepodporovaní Slovenska vzbudit o
mnoho v tší nespokojenost než politika jeho podpory, spíše naopak.

