
k vytvoření jednotlivých velikých státních území přechod od feudálního společenského řádu k řádu 
měšťanskému, tož vede cesta k vytvoření životného, všechnu moc ve svých rukou soustřeďujícího 
světového parlamentu přes měšťanský společenský řád. Toto poznání musí nás vésti, praví Sturmthal, 
přes problémy jednotlivých zemí a musí ponechati socialistické politice ve Společnosti národů možnost, 
aby byla nástrojem národního a sociálního osvobození celého světa. Ak. 

LATERÁNSKÉ SMLOUVY. 

!vfaurice Pernotl který napsal dvě knihy o římské otázce (La politique de Pie X [1910], L' Eglise 
catholique, le Saint-Siege et la politique mondiale [1924]), napsal článek o řešení římské otázky v La 
revue hebdomadaire z 2. března t. r. 11. února podepsali kardinál Gasparri a M ussolini tři smlouvy: 
politickou smlouvu, kterou se definitivně řeší t. zv. řÍmská otázka, konkordát, který upravuje statut 
katolické církve v Italii a finanční smlouvul která stanoví výši a způsob náhrady, již zaplatí Italie papeži 
za území, které kdysi odnala papežskému státu. Pernot podává především historické vylíčení řÍmské 
otázky. 20. zářÍ 1870 vniklo italské vojsko do Ríma, tradičního sídla papežu, jež prohlášeno hlavním 
městem italského království. Nesnáze z toho vzniklé chtěla italská vláda rozřešiti svým jednostranným 
opatřením, totiž t. zv. zárukovým zákonem, schváleným 13. května 1871. Podle tohoto zákona měla 
hlava katolické církve, přes to, že ztratila svůj stát, podržeti titul a výsady svrchovaného panovníka. 
Papeži se zaručovala civilní lista, právo udržovati diplomatické zastoupení u cizích vlád a naopak 
právo přijímati pověřené cizí vyslance. Pius IX. neuznal zárukového zákona a podal proti usurpaci 
slavnostní protest, který obnovovali všichni jeho nástupcové. Tak zůstávala říl?ská otázka nerozřešena 
až do dnešní doby. Tím není řečeno, že se nevyvíjela, neboť v politice, právě tak jako v životě, není 
nic nehybného. Obě vlády, sídlící v témže městě, oficielně o sobě nevěděly, avšak záhy navázaly 
praktické oficiosní styky, které pomáhaly uvolnovati napětí mezi Quirinálem a Vatikánem. 

Pres to hlavním kamenem úrazu zůstával stále důvod, pro nějž Pius IX. odmítl zárukový zákon: 
papežové nechtěli, aby jejich neodvislost byla zaručena pouze italskou vládou, nýbrž žádali záruku 
mezinárodní; naproti tomu italská vláda pokládala vždy klausuli o mezinárodní záruce nesrovnatelnou 
se svrchovanými právy Italie. Od tohoto požadavku nemohl ustoupiti ovšem ani Mussolini - snad 
méně než kdo jiný. Ustoupil tedy v této politické otázce papež. Ve smlouvě uznává Svatá Stolice Italii jako 
království pod dynastií savojskou s Rímem jakožto hlavním městem. Italie pak uznává Vatikán jako 
stát pod svrchovaností papežovou. Zárukový zákon je zrušen. Pius XI. vysvětlil při dvou příležitostech, 
proč se spokojil pouhou zárukou Italie. Po prvé v řeči . k postním kazatelům, v níž pravil: »Papež 
nemá potřebí souhlasu ani záruky, přes to, že přÍzen a přátelství všech států a všech vlád jsou nám 
milé. Ale kde nalézti záruky, ne-li ve vědomí našich spravedlivých požadavků a v citu italského 
národa pro spravedlnost, ne-li v božské Prozřetelnosti a ve stálé ochraně, kterou Bůh slíbil své církvi? 
Ostatně jakých záruk se nadíti? Viděli jsme to na tom, co mocnosti učinily či spíše neučinily, co 
nechtěly nebo nemohly učiniti, aby zabránily pádu papežského státu.« Toto vysvětlení doplnil pap~ž 
v řeči k zástupcům milánské katolické university. Pravil v ní, že ospravedlněním smlouvy mezi Svatou 
Stolicí a Italií je konkordát. »Podmínky náboženského života v Italii nemohly býti upraveny bez 
předchozí dohody obou vlád, čemuž bránilo postavení církve v Italii. Proto, aby byl konkordát, bylo 
třeba upraviti toto postavení, a aby bylo upraveno toto postavení, bylo třeba konkordátu.« 

Viděli jsme, že Svatá Stolice zmírnila své požadavky v první - politické - části smlouvy. Tím 
více hájila práva zájmů církve v druhé části - konkordátu, kde opět Mussolini ukázal značnou 
ústupnost. Fašistickivláda přijala to, co nepřijaly nikdy ani státy vysloveně katolické, na pI'. Španělsko 
a Bavory: kanonické právo. Katolictví prohlášeno jediným státním náboženstvím; katolickému nábo
ženství se učí ve všech veřejných školách náródních i středních; církevní snatek je zákonným snatkem, 
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jejž kněz oznamuje obecnímu úřadui řehole stávají se veřejno-právními institucemi a dostává se jim 
značné volnosti pro jejich činnosti vláda se zavazuje revidovati italské církevní zákonodárství a při
způsobiti je kanonickému právu. Konkordát je tedy vítězstvím katolické církve v Italii a úspěchem 
kardinála Gasparriho. Naopak na poli politickém vítězí lVlussolini. Pernot si klade otázku, zda Mussolini 
zvítězil na úkor Svaté Stolice či na úkor celé církve. Katolíci ve Francii, Německu, Anglii a Americe 
ptají se prý s úzkostí, zda svrchovaná neodvislost Svaté Stolice neutrpí proto, že je uznána pouze 
jediným státeí'l}. Ptají se, jak Vatikán, který je vlastně světovou vládou, dokáže, že jeho správa a orgány 
zákonodárné, soudní a diplomatické ~ v nichž jsou většinou italští přÍslušníci - pracují jediné v zájmu 
církve bez jakékoli snahy sloužiti zájmům nebo aspoň šetřiti zájmů státu, jemuž Svatá Stolice vděčí za 
svou novou neodvislost a na jehož území je nikoli už jako protestující vetřelec, nýbrž jako přÍtel a spojenec. 
Němečtí katolíci soudí, že Svatá Stolice je si vědoma tohoto problému a že bude hleděti rozptýliti 
podezření stranickosti tím, že se bude snažiti učiniti ústřední církevní úřady mezinárodními. Pernot 
ukazuje v závěru svého článku, jak se Německu podařilo soustavnou činností posíliti své zastoupení 
v ústředních církevních úřadech a vybíZÍ Francii, aby na tomto poli nezahálela. Neboť francouzský 
velvyslanec u Svaté Stolice měl veliký vliv před uzavřením lateránských smluv a francouzští katolíci 
se obávají, že nyní převládne u Vatikánu vliv italský. Aspoň fašistické časopisy, opojeny úspěchem, 
to prohlašovaly s netajenou radostí. Dr. K. Jk. 

LITERATURA. 
MAX WEBER: POLITIKA JAKO POVOLÁNÍ. Přeložil a předmluvou opatřil JUDr. Jan 

Mertl. V Praze, Orbis 1919. 90 str. Kč 12.-. . 
Německý sociolog Max Weber (1864-1920), s nímž se čeští čtenáři tímto překladem po prvé 

seznamují, je taki'ka zakladatelem sociologie politické. Je charakterisován přísnou kritikou poznávacích 
možností, nesmlouvavým úsilím o vědeckou pravdu a objektivní zachycení sociální skutečnosti. Jakožto 
čistý teoretik, jemuž je lhostejná otázka, jaké důsledky vyvodí z vědeckých poznatků praktičtí politi
kové, nesměšuje vědecké poznávání s praktickými požadavky a ideály. To neznamená, ze by Weber ne
pociťoval účasti na politických osudech svého národa. Naopak. Snažil se uplatňovati své politické pře
svědčení i prakticky i a právé na tomto spise Weberově lze pozorovati jeho dvojí poměr k politickému 
životu: poměr vědce a poměr vlastence dotčeného porážkou svého národa. JevÍ se to hlavně v partiích 
jednajících o problému výběru vůdců, o moderním zmechanisovaném stranictví a o odpovědnosti v po-
litice proti nepraktickému idealismu. . 

Základem knihy }) Politika jako povolání« je přednáška, kterou měl Weber v Mnichově r. 1919 
k studentům. I v tomto knižním zpracování je ponechána forma přednášky, která mu nedovolila, aby 
zcelil své výklady tak přísnou formou vědeckou, jako v jiných dílech. Tím vděčnější jsme překladateli, 
že v úvodu v krátkém soustavném přehledu vyložil význam některých nových sociologických pOjln:Ů, 
jichž Weber užívá. 

Jde o všeobecnou otázku: co jest a co může znamenati politika jako povolání. Nejedná se tedy 
o to, jaký by měl být obsah politické činnosti. 

Politika je pojem velmi široký a znamená každý druh samostatné yudčí činnosti. V užším slova 
smyslu rozumíme politikou vedení nebo vliv na vedení státu. Stát definuje Weber jako ..lidskou pospo
litost, která uvnitř určitého území si osobuje monopol legitimního fysického násilí. Uzemí a fysické 
násilí uznává za specifické znaky státu. Je tedy politika snaha o účast na moci, nebo o vliv na rozdě
lení moci ať mezi státy, ať uvniti' státu mezi lidskými skupinami v něm obsaženými. 

V každém státě jsou lidé, ktei'Í mají autoritu, a lidé, kteří tuto autoritu uznávají a kteří se jí 
podrobují. Je tedy stát »poměr panství« lidí nad lidmi. Důvody legitimity panství jsou tři: tradice, 
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