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Josef Gruber. 
Posmrtná vzpomínka pro f. dra C. Hor á č k a, pi'·ednesená na smuteční 

sla.vnosti pořádané právnickou fakultou Karlovy university 
dne 3. listopadu 1925. 

Nevalně četná obec našich pěstiJtelů nauky národohospodář
ské utrpěla právě dnes před půl lokem těžkou, ba nenahraditelnou 
ztrátu. Opustil ji náhle a předčasně dne 3. května t. T. profesor 
dr. Josef Gruber, jeden z nejčelnějších a nejplodnějších jejích pří
slušníků. Opustil jti. v plné tvúrčí své síle, neuzavřev ještě účty 

svého činorodého života a mnoho práce, jež ho ještě čekalo, mnoho 
úkolů , které si ještě vytýčil, zůstane nesplněno a nevykonáno. 

Josef Gruber; tak jako většina našich vynikajících lidí, vyšel 
z malých poměrú. Synek venkovsk1T dán byl do měšťanské školy, 
ale zde záhy objevilo se jeho neobyčejné nadání. Pr:estoupil proto 
jjž v zralejším věku na gymnasium, které v zrychleném tempu 
s vyznamenáním absolvoval a se · stejně skvělým výsledkem skon
cil svá studia i na právnické fakultě. Stal se pak konceptním prak
tikantem II pražského Policejního ředitelství, byv promován roku 
1901 na doktora. Již tu byl literárně činným, ale ovšem v povo
lání tomto nenalezl náležitého uspokojení. Ucházel se proto o místo 
koncipisty u pražské Obchodní komory a na základě výtečné své 
kvalifikace misto to také obdržel. V době té působili již u ·pražské 
komory muži v odborné literatuře osvědčení, ja~o dr: Fořt, dr. 
Čuhel, dr. Hotowetz a Gruber se tak dostal do sourodé společnosti. 
Stal se záhy v komoře tak vynikaj~ci silou pracovní, že vedle čet

ných důležitých referátů , týkajících se zejména oboru politiky živ
nostenské, svěřen mu také úkol napsati dějiny pražské obchodní 
komory, kteréhož úkolu se čestne shostil. Vedfe toho počal Gruber 
soustavně zabývati se národohospodářskou politikou vůbec a vy
vinul v tom směru rozsáhlou činnost. literární, přispívaje do čet
ných časopisů a revuL Hlavní l~kol čekal Grubra však, když po-
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sta ven byl v čelo redakce nově založeného »N árodohospodářského 
Obzoru«, jejž lJOčal vydávati r. 1895 a který l'edigoval až do své 
smrti pln~ch třicet roků. V tomto váž,ně vedeném a pečlivě redigo
vaném měsíčníku uveřejnil Gruber jednak pod ylastnim, jednak 
pod jin)rmi jmény množství SV1TCh prací a zá.soboval »Obzor « také 
stálými rubrikami o všech dúležHějšich otázkách hospodářských, 
sociálních a financních, takže rubriky tyt0 jsou jakirmsi zrcadlem 
celého našeho ži'vota hospodářského za onu dobu. Ale Grúber ne
l'egistroval jen suchá fakta, nýbl'ž pi;ipojiOval i kritické jich hodno
cení, při čeIuž ProjeYDyal vždy vzácnou samostatnost úsudku CL 

neohroženě zastával názor za správný uznaniT bez ohledu na vlivy 
poljtjcké i jiné. 

Z podnětu profesora Albjna Bráfa habilitoval se Grubor 
1'. 1901 na základě spisu »Finanční principy moderních prostřed
kú dopravnich« na právnické fakultě za docenta politické ekono
mie, a když pl'ofesor Fiedler po úmrtí Pražákově přešel z tech~ 
niky na universitu, zaujal Gruber na technice ihned jako řádný 
profesor jeho misto. Ale po povoláni Bráfově clo ministerstva ve 
Vidni vrátil se Gruber na universitu jakožto jeho nástupce, za.$tá
vaje od doby té (r. 1909) druhou řádnou stolici politické eko
nomie. 

Když .Tosef Hlávka z inic.iativy Bráfovy založil při C0ské 
Akademii N árodohospodářský ústav, stal se Gruber jeho generál
nÍlll jednatelem, kterýž úřad vykonával dlouhou dobu i po Brá
foyě smrti za předsedy dra Karla Mattuše, Gruber byl také ně
kolik let starostou » N árodohospodářské společnosti «, jež pod jeho 
veuenírn rozvíjela plodnou činnost a jež mu děkuj:e mnohý inicia
Hvni návrh. Také v pražské Úrazové pojišťovně byl činným a jell 
f)ohtjcké dů"ody pi-ekazily, že nebyl postaven v její čelo. Horlivě 
také spoJupúsobii v » Jednotě kn povzbuzení pl,úmyslu«. 

Po dosažení státní samostatnosti povolán byl Gruber za mi
nistra sociální péče v úřednickém kabinetě. Kdyz pak zřízen byl 
při mini~tel'stvu torn » Sociální Ústav «, stal se Gruber, jakožto 
muž , nejpc')Volanější, jeho předsedou. Tjm zůstal až clo své smrti. 

'Má-li správně oceněna hýii celá životní činnost ' Grubrova, 
jest. třeba přélevšÍln ujasniti si dobu a prostředí, ve kterém žil. a 



J O"sef ·Gruber: 3 

púsobil. Gruhet vstoupil clo ve:ťejného života počátkem let devade
sátých. Byla to doba kvasu a pi;erodu ve vývoji našem kultur:rrlm 
i politickém. Starší generace získavši si nesporných zásluh o tento 
\rývoj, znenáhla vymítala a předávala moc politickou i vliv osveto
q'r do rukou gonerací mladších. Nedělo se tak ' vždy dobrovolně a 
hladce a nebyl tento přechod vždy prost křivd a tvrdostí. Mladší 
pokolení nedovedla někdy obji8kthně oceniti zásluh starších a v od
mítavé kótice snad mnohdy šla dále, než bylo spravedlívo. Hledány 
tf'hdy ovšem nové cesty a nové programy, navazován styk s eizi
nOll, »otevírána okna« moderním proudům myšlenkovým, připra
yována. půda politi<.;kéJ11ll i sociálnhnu radikalismu. Také Gruber 
byl po tÉ stránce synem své doby. Ale ačkoliv neměl již kořenů 
y tradicích minu]ostj, navázal pi'ece zejména v novější době četné 
,styky ještě fo) p:ť\?c1staYiteli b~TYalp generace. Jeho lÍzké přátelství 
s Bráfelll, Hlávkou, Matt.ušem atd. jsou toho dokladem. Po ~elý 
SVllj život cítil Sf> býti vděčným žákem Bráfovým, náležel k jeho 
tak zrané škole, která nesena byla snahou po hospodářském osa
mostcttnřní a zesílení národa a pronikn uta myšlenkou, že národní 
Iwse ohrozen i musí dokončeno h~Tti ještě na poli hospodářském. 
Pjetní poslllTtné vydaní spisů Bráfo,·ých a jeho životopis bylo jed
n íJl I 7. ]."!oslpdnich "ětšich děl GruJ)l·ových. 

,Tinak a]e Gruber celou SYOU činnosti a svýnl okolím náležel 
k f;oko leni mladšímu. Poslouchal na fakultě přednášky Kaízlovy, 
~ta l St stúlým p:ťisphatelem ,>Naši Doby«, psal do » Času« , byl spolu
zakJadalrleJl1 » Spolcčnosti pro yě<ly státní a sociální« a spolupra
coyal na hospodářském programu no\"é strany realistické. Tak 
nám představuje Grubm' zajímavý typ oné generace, která žila 
\' tvořivém 8vém mládí na . rozhraní dvou olJdobí, jSt)UC takoika 
1}Jo .. '31ew (;d jednoho k druhému, stojic jednou nohou ještě v minu.
losti a druhou rst.upnjic již do hudoucnosti. Tím vysvětluji8 se 
ln nohé, co snad II Gnlhra a jeho vrstevníků jevi se býti jaksi zá
hcl.clným aneb aspoň np dos.t ujasněným. 

V pllsobnosti Grubrově rozeznávati lze tři hlavni stránky jeho 
čÚlnosti: y(~deckou, organisátorskou a redaktorskou. 

Po stránce vědecké Gruber vyznačuje se neobyčejnou. plod
ností. Zůstavil nám četný počet samostatných spisú a nepřehledné 
nHložsh:l článků , statl, pi'edná~ek a referátú. Oblíbenou d01nénou 

1* 
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j;eho tvorby jest národohospodářská politilca, tu pak opět především 
politika průmyslová, živnostenská, obchodní, dopravní a sociální. 
Sám poukazoval na tento svůj sklon k otázkám více 40Spodářsko

politickým než theoretickým a vysvětloval jej našimi poměry, které 
vyžadují, aby každý na svénl místě všude přikládal ruce k dílu, 
kde jest třeLa, a že nám jako malému národu není pohříchu do
ptáno luštiti veliké problémy theoretícké, nýbrž že máme povin
nost starati se především o své nejnutnější praktické potřeby ná
rodohospodářské. Tínl není prave.no, že by otázkám theoretickým 
se vyhýbal, naopak i na tomto poli mnohými cennými poznatky 
literaturu obohatil. Co do 111eth"cly a postavení svého k různým 
směrům naukovým byl Gruber eklektikem v dobrém slova smyslu. 
,lako akademick)' uči tel , který má podávati obsah nauky po v~ech 
jejích stránkách a nabádati posluchače k samostatnému myšlení; 
nePokládal Gruber za vhodno p-řimknouti se ztrnule k určité thE~O
retické neb praktické škole a odmitati nesnášenlivě odlisné názory. 
On objektivně vyložil ye všech sporných theoriích a otázkách dů

vody pro a proti, připojil svůj kritický úsudek, ale nezatracoval, 
ani nesměšňoval mínění opač,ná . Tim prospěšně se lišil od mno
hých, kteří spatřují domnělý vědeeký pokrok v tom, že vymýšlejí 

' rúzné orig-in álni poučky a tvoři nové ); školy « a tím třeba nevolky 
pi'ispívují k jednostranné zaujatosti svých poslucbačú. 

Gruber dovedl také spravedlivě oceňovati Práci pokolení před
chozích a třeba kráčel vždy spolu s postupem vědeckým, nepoklá
dal ještě každou theorii za správnou jen proto, že jest novou. 

V otázkách hospodářsko-poJitických ovšem Gruber' určité sta
novisko zaujati mLlsil, poněvadž hospodářská politika bez jednot
ného názoru světového není dobře možna. Gruber byl s tohoto 
hledíska hospodářskýnl Hberálem v ušlechtilém slova smyslu. Věřil, 
že ve volné soutěži, soukromém vlastnictví a ve vlastní svézodpoyěd.

nosti jest prvek zdokonalovací, odmítal kolektivism a utopie komu
nismu. Ale nebyl slep ke stinným stránkám liberalismu, byl dalek 
všeho manšesterství, naopak pokládal reformy sociální, · zej,ména 
:vybudování dělniekého pojišťování a ochranného zákonodárství 
dělnického za nezbytné k zachování sociálního míru a zmítněni 
sporů mezi kapitálem a prací. Tímto duchenl nes~ny jsou všechny 
jeho práce i :ieho přednášky , a vJí-klady akadenlické, jež svou .ia~-

--
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ností, důkladností a pře~e zase stručností těšily se vždy veliké obli.J1ě 

i návštěvě. 
Také měl Gruber živ~ sklon k hospodářské historii:. Týž jevil 

se již v překladě i~ho Bli cherova Vzniku národního hospodářství, 
ve spise o agrárním zřízeni a statích o pěstování nauky národo
hospodářské u nás. Při tom Gruber vždy přihlížel bedlivě k v~vojí 
poměrů domácích a jeho spísy vane po té stránce stejný auch ná
I,odního a vlastenec;kého zanícení, jako tomu bylo u jeho nezapo:.. 
menutelného učitel e Albína Bráfa. 

Akademick)'m učitelem byl Gruber vzornýnl a svědomitým, 

ovšem také přísným. Jeho seminární cvičení byla hójně vyhledá
vána a jich l:l častníci obdrželi dúkladnou prúpravu pro budoucí 
samostatnou činnost vědeckou. 

Nevšední byl Grubrúv talent organisační a iniciativní. Čeho 
se chopil, to se v rukou jeho dařilo. Jakmile povolán byl k nějaké 
funkci , ihned přem)Tšlel , na jaké nové obory by se činnost jeho 
mohla rozšířih, ;jakými vhodnými cestami cíle by bylo lze dojíti, čí 
pomoci by bylo třeba, jak by se odstranily rúzné překážky. Pod
řízenému pel'sonálu nebyl Gruber chefem vždy příj~mným. Ne
strpěl u něho pohodlnosti, vyžadoval od něho pili, pohotovost, ener
gii ~ samostat.nost počinu. jakou sám vynikal. Ale dovedl také oce
niti práci a v)'konnost a svého úřednictva, bylo-li třeba, se horlivě 
zastal. Tento svůj organisační talent uplatňoval Gruber zejména 
již v N ár\)dohospodářské společnosti, pozděJi i v N árodohos}:)o
dářském Ústavu, jehož byl duší, a konečně i jako ministr sociální 
péče. Toto postavení jeho, jako celého úřednického kabinetu, ne
bylo snadné. Ivlocní političtí činitelé neviděli úřednickou vládu 
právě l'ádi a ministerstvo socjální péče bylo dvojnásob ožehavé, 
poněvadž považováno bylo od počátku za državu určité politické 
strany. Tím Yět~í zásluha Grubrova, že dovedl svou odbornou zna
lostí i příS~Oll objektivností získati si i úctu a respekt kruhů, 
k nimž politicky nenáležel. Ale schopnost svou organisační o$věďčil 
Gruber i všude jinde jako člen shoru profesorského na fakultě, 

při poi'ádání kursú učení politického. kuroů konsulárních a di
pl0matických j v přípravách k založení školy novinářské, které 
ovšem jriž nedožil. Také jako předseda Sociálnjho ústavu vyvinul 
v tom směru obvyklou horlivou činnDst. 
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Konečně zmJniti se třeba ještě o Grubrovi jako redaktoru 
Bylo již poukázúno k yýznamu » Národohospvdářského Obzoru ~ 

jako vážné naší levuj odborné. Gruber dovedl kolem sebe .sou
střediti všeehny vynikající síly na poli nál'odohospodářském lite
rárněčinné od Bráfa a Kaizla v Prvých ročnících až po nej
mladší vědecký dorost. Sotva bude některého významnějšího pra
covníka toho oboru, který by byl nenáležel do kruhu l)řispívatelů 
Grubrových, neboť on dovedl staré udržeti a nové získávati. 
K osvědčeným silám byl hberálni a koncj1iantní, podprllměrných 
prací však nephjima1. Tak udržel svůj časopis, vždy na vysoke 
úrovni, zaujal vidy pohotové stanovisko ke všem otázkám aldu
álným a neslouži:; nikdy žádnÝlTI stranám politickým ani skupi
nám zájmovýnl, Štít Grubrúv po této stránce zůstal vždy ryzí a 
čistý jako zrcadlo beze skvrn. VůbEc jako redaktor byl a jest Gru
ber těžko nahraditelným. 

Osobnost Grublova nebyla by dostatečně vystižena, kdyby 
nebylo poukázáno k neobyčejné čilosti, hybnosti, agilnosti a im
pulsivností, kt.erou _ se Gruber ve všenl směru konáni vyznačoval. 
Gruber jednal) psal, řečnil, přednášel vždy rychle a s mladistv"fm 
přimo ohněm, Déznal únavy a odpočinku. Bylo na něm viděti, 

jak bohatému myšlénkovélnu zdroji takořka ani nestačí tempo 
obvyklé nlluvy, přÍll10 jiskřil a oslií.oval SV1rm žiYým a nezkrot
ným temp81>amentnm. Gruber měl také zylášt.ni nadání apercepce. 
Dovedl všechny odjinud pi>evzaté poznatky ihned nejen pocho
"piti, alp i ve yla,stni duševní dílně urovnati, roztříditi a jich 
účelně použitj. Odtud myšlénkové bohatství a diikladnost všech 
jeho prací a v\kJadú. 

Tak Grubcl' v životě našem byl jistě zjevem vzácnýnl a vyni
kajícím. Vykolla~ práci velikou a škoda, že předčasná slUrt za
bránjla mu vykonati ještě vke. Odchod jeho hyl pro českou vědu 

národohospodářskou a pro celý náš život kulturní a hospodářský 
ztrátou bolestnou , DnešnillO dne, kdy by se byl dožil šedesátého 
roku, vzpomínáule pietně ;ileho životního dila, za něž mu n"ál'od 
povždy Z-Llstane yděčným. 
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