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VELKÉ BOURÁNÍ: NÁMĚT 1 (MASARYK A JEHO SPOLUPRACOVNÍCI V
PRACOVNÍ LIST 3

Vzpomínka Masaryka
války z roku 1928

ROCE

na

1914)

začátek

Text 1:
Když byla vyhlášena mobilizace, nemohl jsem se z Německa vrátit, nebylo spojení, pozoroval jsem tedy
německou mobilizaci, i do Drážďan a některých měst jsem si proto zajel – muselo mě to imponovat; ten
vážný pořádek a ta připravenost do posledního knoflíku. Za celou mobilizaci jsem neviděl opilého Němce,
zatímco transporty rakouských branců, kteří jeli rukovat domů, bývaly namol. Vím, pili také z dešperace, ale
ukazuje to přece také na sám stát. Doufal jsem, že Německo bude poraženo, ale věděl jsem, že to dá
mnoho práce, že to bude těžší, než si kdo myslel; zato Rakousko bude brzo u konce se svými silami, hlavně
mravními. O Francii jsem se bál: že rychlým náporem Němců bude překvapena a snad i ohrožena. Nejvíc
jsem pochyboval o Rusku; když jsem tam byl naposledy roku 1910, jel jsem tam podívat se spíš na ruskou
armádu než na Tolstého; viděl jsem nepřipravenost a nepořádek – trochu se to zlepšilo po rusko-japonské
válce, ale mnoho ne. Znal jsem ve Vídni zpravodaje ústřední petrohradské agentury, Svatovského; navštívil
mě, teď už nevím, bylo-li to začátkem války nebo krátce po sarajevském atentátu; mluvil velmi a s obavou o
Rusku a nesouhlasil s tehdejšími plány dát Čechy nějakému ruskému velkoknížeti. Říkal mi, ani čtrnáct dní
byste si nenechali v Praze líbit i nejlepšího ruského velkoknížete. Vojensky i mravně jsem od carského
Ruska mnoho nečekal.
ČAPEK, K.: Hovory s TGM, Praha 1990, s. 155-156

Vysvětlivky:
dešperace – zoufalství, beznaděj

Analyzujeme, interpretujeme:
 Jak hodnotí Masaryk připravenost rakouského státu bojovat? Jak hodnotí připravenost
Německa?
 Jak Masaryk hodnotí Rusko?
 Srovnejte Masarykovy názory s obrazem Masaryka ve filmu.
 Srovnejte Masarykovy názory z roku 1914 s jeho názory obsaženými v České otázce.
Jak se liší? Proč tomu podle vás tak bylo?
Tento dokument vypracoval Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů.
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