




MAGNA CHARTA

ČESKOSLOVENSKÉ SVOBODY

Tři dokumenty převratu:
i. PRVNÍ ZÁKON ČESKOSLOVENSKÝ

2. PROVOLÁNÍ K NÁRODU

3. SLOVENSKÁ DEKLARÁCIA SVÁTOMARTINSKÁ

POLITICKÝ KLUB

NÁRODNÍ DEMOKRACIE

svým členům

K 28. ŘÍJNU 1928



Tři dokumenty, které Politický klub Národní demokracie podává svým členům a přátelůmjako
jubilejní prémii k oslavě desítiletého trváni československé samostatnosti, tvoři magnu chartu českoslo

venského státu. Nesou na soběovšem,jak ve dnechpřevratu ještě neočekávanéhojinak nebylo ani mofno,

improvisace, nicménějimi byl de facto legálně konstituován nezávislý stát československý, onyjsou
kodifikaci revoluce. Prostá věta, jíž se začíná první zákon: „Samostatný stát československý vstupuje
v ýivoťý má význam nedozírný, je nákladním kamenem, na němž bylo vystavěno Československo.

Provolání k národu československému je ohlášením svobody lidu a Martinská deklarace je slav

nostním přihnáním slovenské větve k československéjednotě.

Vše, co potom vykonáno na vybudováni československé republiky, má svůj základ v těchto třech

dokumentech. Jimi také dostává se plné sankce všemu, co učinili vůdcové hnutí v

zahraničí. Ke vzniku dokumentů několik poznámek:

I. Text prvého zákona, zde reprodukovaný, je text konceptu psaného rukou Dra Raš i na.

Je sdělán na základě obšírného návrhu převratového zákona, který připravoval ve Vídni jiý před 2 8.

říjnem Dr. Ferd. Pantůček,potomní prvnípresident nejv. správního soudu v republice. Návrh příliš

obšírný nehodil se pro revoluci, proto jej Dr. Rašin v rychlosti upravil,jak chvíle padala. Jsou špeho

vány tři verse tohoto zákona, v podrobnostech poněkud odlišné. První představuje zdereprodukovaný

text, pořízený podle náčrtku Dra Rašina, uschovaného dnes v jeho rodině. Druhá verse

je zpění zákona, jak bylo přečteno večer 2 8. října v Národním divadle a rozdáno pak rozmno

žené všem v Praze přítomným členům Národního výboru. Třetí, konečná verse, jak bylapotompubli

kována ve Sbírce zákonů a nařízeni, vzešla z porad komise Ndr. výboru, pověřené prozkoumáním

textu. Konečný text byl pak podepsán ještě večer 28. října, dříve ještě, nej byl schválen plenem, a

otištěn 29. října v denním tisku. Originál tohoto konečného textuje zatím nezvěstný.

II. Provolání k československému národu vzniklo z myšlenky Dra Rašina a bylo koncipováno

JUDrem Rolíčkem, tehdy radou v Zemědělské radě, zp účasti proj. C h o t ka a sekretáře

Národního výboru Dra S taška. Koncept, psaný Drem Staškem, je ulomen v archivu Národního

výboru. Text těmito třemi autory navrcený byl schválen téměř beze Zm^n presidiem Nár. výboru.

Dr. Herben, spis. Hilbert a Dr. Folprecht dělali korekturu po stráncejazykové.

III. Původní text Martinské deklarace ze dne jo. říjnaje dnes zlacen. Zněni deklaraceje známo

jen z novin. Nejlepší zněnije v „Robotnických novinách™, taképražské listy, „Venkov™a „Nár. listy™,

mají znění původnější, jak je do Prahy přivezl Dr. Dérer. Ve slovenských „Národních novinách™

otištěn textjiý upravenýprof. Skultétym. Píše se tam „československý™, čehož v původním textování

nebylo.

D r. Karel Stloukal.



PRVÝ ZÁKON ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU.

Samostatný
stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost

dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven
byl nerušený přechod k novému státnímu životu. Národní výbor jménem česko
slovenského národa, jako vykonavatel státní svrchovanosti, nařizuje:

ČLÁNEK I.

Státní formu československého státu určí Národní shromáždění s českoslo
venskou Národní radou v Paříži, jakožto orgánové jednomyslné vůle národa. Než
se tak stane, vykoná státní svrchovanost uvnitř státu Národní výbor.

ČLÁNEK II.

Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají prozatím v platnosti.

ČLÁNEK III.

Všecky úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní,
župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru, prozatím úřadují a jednají dle
dosud platných zákonů a nařízení.

ČLÁNEK IV.

Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.

ČLÁNEK V.

Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.

Dáno v Praze dne 28. října 1918.

Ant. SVEHLA v. r., Dr. AI. RASIN v. r., Jiří STRlBNY v. r.,

Dr. Frant. SOUKUP v. r., Dr. Vávro SROBAR v. r.





LIDE ČESKOSLOVENSKÝ!

ETZvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne
v řadu samostatných kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou

veškerého lidu československého, přejal jako jediný oprávněný a odpovědný čini
tel do svých rukou správu Tvého státu.

Lide československý, vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako
nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.

Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové a bohdá slavné dějiny Tvoje.
Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpo
míná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých
legií na západním bojišti a v Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového ži
vota, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovejž štít čistý, jako jej zachovalo Tvé
národní vojsko: Československé legie! Nezapomínej národní kázně! Buď si stále
vědom, že jsi občanem nového státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi!

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda,
aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojný veliké chvíle nynější. Naši osvobo
ditelé Masaryk a Wilson nesmějí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli
svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti. Ani jediným rušivým činem ne

smějí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ani jediný z Vás nesmí se dopustiti
ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa. Každý z Vás musí bez

výhradně šetřiti všeho, co jinému je sváto. Svobody osobní i majetku soukromého
nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazům Národního výboru.

V Praze dne 28. října 1918.

Za Národní vjbor československý:

Dr. Fr. SOUKUP v. r., dr. Vávro SROBAR v. r., Ant. SVEHLA v. r.,

Jiří STRIBRNY v. r., JUDr. AI. RASlN v. r.





DEKLARÁCIA SLOVENSKÉHO NÁRODA V TURČ. SV. MARTINE

30. OKTÓBRA 1918.

fastupitelia
všetkých slovenských politických stran, shromáždění dňa 30. októbra

v Turčianskom Sv. Martine a organizovaní v Národnú radu slovenskej vetve
jednotného československého národa, trvajú na zásadě samourčovacieho práva
národov, prijatej celým svetom. Národná rada vyhlašuje, že v mene českoslo
venského národa bývajúceho v hraniciach Uhorska je jedine ona oprávněná hovo
řil! a konat;.

Nie je na to oprávněná uhorská vláda, ktorá za celé desaťročia nepoznala
vážnejšej úlohy, ako potlačovat! všetko, čo je' slovenské, nepostavila a nedovolila
našmu národu ani jedinej školy, nedovolila, aby sa slovenskí 1’udia dostali do
verejnej správy a úradov, náš l’ud majetkové ničila a vykořisťovala svojou středo
věkou feudálnou sústavou a politikou.

Nie sú oprávněné na to, aby v mene slovenského l’udu hovořili ani tak zvané
zastupitel’ské sbory, ktoré sú sestavené na základe úzkého velebného práva, ne

dopúšťajúceho prejaviť vól’u národaapozostávajúcezl’udí,ktorí vzdor nariadeniu
zákona nedopustili vo výboroch čisto slovenských stolíc ani len slovenského slova.

Nie sú na to oprávněné ani také 1’udové shromaždenia, ktoré vynášajú uza
vretie pod tlakom cudzieho násilia.

V mene slovenského národa na Slovensku oprávněná je teda hovoriť jedine
Slovenská Národná rada.

Národná rada československého národa v Uhersku obydleného osvědčuje:
1, Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného česko

slovenského národa. Na všetkých kulturných bojoch, ktoré viedol český národ a
ktoré ho urobily známým na celom svete, mala účasť i slovenská vetev.

2. Pre tento československý národ žiadame i my neobmedzené samourčovacie
právo na základe úplnej neodvislosti. Na základe tejto zásady prejavujeme svoj
súhlas s tým novo utvořeným medzinárodným právnym položením, ktoré dňa
18. októbra 1918 formuloval předseda Wilson a ktoré dňa 27. októbra 1918 uznal
rakúsko-uhorský minister zahraničia,

3. Žiadame okamžité uzavretie pokoja, a sice na všďudských křesťanských
zásadách, aby pokoj bol taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval
Jalšiu vojnu a dalšie zbrojenie,

Sme přesvědčení, že náš snaživý a nadaný slovenský národ, ktorý vzdor neslý
chanému útisku dospěl na taký stupeň národnej kultury, nebude vylúčený z požeh
nania pokoja a zo spolku národov, ale i jemu bude popriate, aby sa dl’a svojho rázu
mohol vyvinovať a dl’a svojich sil přispěl ku všeobecnému pokroku člověčenstva.

Zo asadnutia Slovenskej Národnej rady v Turčianskom Sv. Martine

30. októbra 1318.
Karol A. MEDVECKT, Mátáš DULA,
tajo?nnik Slov. Národ. rady. předseda Slov. Národ. rady.





Tři doklady, %ro%ené nejen z nutných logických důsledků dějin, nýbrž i suverénního, vše překo

návajícího nadšeni, odpovědnosti a práce domácích vůdců, jedno srdce a jeden cil majících s pracovníky

zahraničními, dnes i stále v budoucnosti budou svědectvím doby, v nichž každý zaPom^ na osoby, na

své zájmy, na svůjprospěch, a splýval s mohutně bijícím srdcem národa.

Okamžiky vznikujejich, otřásající duší a svědomím všech příslušníků národa československého,

nemohly a nemohou pro svoujedinečnost a vzácnost trváti stále, a kolísavá lidská povahaje přirozeně

přetrhává a ruší: zastává však bezpečná naděje, prýštící z vět těchto dokladů,ženadšení, vědomiodpo

vědnosti a práce se projeví bez výhrad opět, jestliže naše dějiny budou volatí v těžkých dobách opět po

mužích velikých.
D r. J o s . Folprecht.








