
stenčních na úkor zodijJ1ovědných' úřadťt, jež neby la by schop!na zdárně 
za;stá.vati. 

Kdybychom pak si dovolili ulpoZiC,rníti ženy, deroucí 'Se 00 veřejno
právního života, na jejIch' prav,é: míst,o v rod.ině" na i'ejich povinnosti 
m'ateřské a m'anždské, tu odbude nás kol. Franzl, že "mateřské (poslání 
ženi'llo, vyh,~ašovan,~ za její nejp10dstatněfší úkol ... (e podružnou otáz
kou, kterou třeba řešft.l se ,stanoviska harmonické'ho vyrovnání." 

Naše kolegyně s,e oylšem nenamáhají "harmonickým vyrovnáním" 
vyřešiti tuto .otázku a jdou rad:ěj ,i " ro zvinovat své sklony" na práva 
s nadějí na svťtj velký ,význam v budoucnosti. Přetem;e jim ,tedy ze 
srdce mnoho zdaru! 

o Slezsku. 
Cyril Vaněk. 

V posledních dvou letech (1918-19) bylo v nMoravsko-slez
ském Sborníku {( uveřejněno několik pozoruhodných článků o Slezsku. 
Stalo se tak v souvislosti s politickou situací v roce 1918 před 
převratem .i po něm. Poměry toho vyžadovaly, aby širší veřejnost 
česká byla lépe informována o této větvi národa československého 
právě v době, kdy se tvořily hranice budoucího státu, jenž hned 
v zápětí toho se uskutečnil a bezprostředně před okamžikem, kdy 
jsme si měli na mírové konferenci uhájiti nároky na Slezsko, po 
dlouhá staletí náležející k českému státu. Ve víru událostí zapomí
nalo se na ni. A články A. Adamusa (Kolonisace na Těšínsku, 
1918, seš. 2., vývoj národního života na Těšínsku, 1919, seš. 1. a 2.) 
a Ad. E. Vaška (K dějinám státoprávního zápasu obyvatelstva opav
ského o příslušnost k Moravě, 1918, seš. 6. a 7., Slezsko a Bílá 
Hora, 1918, seš. 8. a 9.) v "Moravsko-slezském Sborníku" upozor
ňovaly na tuto zapomenutou zem a "s malým Benjaminkem slez
ským hledaly srdce ostatních bratrů a sester česko-slovenských" . 
A šlo-li o to, aby naše nároky na Slezsko byly postaveny na právní 
podklad, jenž opírajtl se o historický vývoj i právo přirozené měl 
dokázati, že ono tvořilo s královstvím českým jeden státní útvar, 
úkolu tomu " plné míře dostál prof. dr. J. Kapras dvěma články 
uveřejněnými v témž časopise ; "Těšínsko součástí českého státu" 
(1918 se'š. 6.-9.) - vyšel také jako samostatný otisk nákladem 
Jednoty Slezské v Praze - a "Horní Slezsko a český stát" (191 1 
sešit 11.). 

V úvodě prvního článku zmiňuje se Kapras o poměrech, které 
zavládly, když otá-zka těšíns~á, při snaze obnoviti staré státy, 
český a polský, stala se pro Cechy a Poláky důležitou. Vznikl spor 
o Těšínsko. Poláci je prohlásili za zemi polskou, naproti tomu české ' 
projevy nepřipustily odtržení Těšínska od státu československého, 

Hlavní stať rozvrhuje na tři části. Nejdříve mluví o státo
právních poměrech na Těšínsku, pak o jazykových poměrech 
v histórickém v,ývoji a konečně ukazuje, co to jest Osvětimsket 
a Zátorsko. Líčí od nejstarších dob osudy těšínského kraje, ktert , 
byl střídavě v moci knížat českých a polských králll, až konečně 
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roku 1327 stal se lénem koruny české. Tímto spojením stalo se 
Těšínsko -ve svém zřízení územím českým a takovým zůstalo i za 
pozdějších Habsburků, kteří. je stále udělovali jako léno české 
(i Frant. jos. I. je uděloval jako král český). Poměry jazykové sto
puje Kapras od první kolonisace, kdy živel německý ovládl téměř 
celou zemi. Obrat nastal válkami husitskými. Čeština šířila se do 
všech úřadú . její úpadek nastal teprve germani~ačními snahami 
osvícenskými a po r. 1848 nebezpečím z Polska. Ceština byla vy
lučována ze škol a nahražována pol-štinou, nad níž zase vítězila 
němčina. 

Osvětimsko a Záborsko tvořilo část knížectví těšínského, ale 
po roce 1316 došlo k rozdělení pro syny Měškovy. jako z'emě 
nejvýchodnější cítila sklon k Polsku. Po válkách husitských smlouvou' 
mezi Jiříni z Poděbrad a Kazimírem polským byla k němu skutečně 
připojena. Leč ulpěl n~ ní znak české kultury. Při dělení Polska 
bylo Osvěfimsko a Záborsko připojeno k Haliči. V doslovu pro
hlašuje Kapras, že Těšínsko Je starou zemí českou, kulturou i ději
nami spjatou s českým státem .a musí tudíž po právu historickém 
i přirozeném zůstati při státě Ceskoslovenském. 

Píše-li Kapras v druhém článku o Horním Slezsku, má na 
zřeteli hlavně pruské Opavsko a Opolsko s Ratibořskem. Správně 
obojí rozlišuje, pokud líčí vývoj státoprávního poměru k českému 
státu a rozvoj národnostní. Opavsko bylo až do stol. 14. součástí 
Moravy. Avšak po roce 1318 bylo zřízeno z něho knížectví a udě
leno v léno levobočné větvi rodu přernyslovského. Časem rozpadlo 
se na knížectví dvě (Opavsko a Krnovsko). Brzy oboje knížectví 
byla bez knížat a proto je spravoval král. hejtman jako část českého 
státu. Po válce 301eté se připojilo Opavsko ke Slezsku a jako léno 

J české trvalo nerušeně v rukou rodu Lichtenštejnského spojeno jsouc 
i s Krnovskem v jedno. 

Kdežto Opavsko bylo částí ·Moravy, Opolsko a Ratibořsko 
je částí Slezska, nad nímž se vystřídalo panství české i polské, 
až konečně za Jana Luc.emburského spojeno bylo s korunou českou 
jako její léno. Teprve císařovna Marie Terezie ztrácí velkou část 
Horního Slezska: část Opavska, Vladislavsko, Opolsko a Ratibořsko 
a část Bohumínska. Jazykové poměry byly povdobné jako na Těšín
sku, také ostatně v části Horního Slezska. Ceština původně pře
vládala a kulturně opanovala celé územÍ. Po uchvácení velké jeho 
části Pruskem, nastala silná germanisace. Leč český živel ji pře
trval a dosud se tam ' počítá velký počet měst s převážnou většinou 
českou. A zas'e žádá Kapras v doslovu, aby byla odčiněna křivda, 
která byla spáchána na ceském národu uchvácením Hor. Slezska. 

Stejné únínky zasluhuje článek ,,0 Vladislavsko" vzešlý z péra 
Ad. E. Vaška (1919, sešit 11.). Vladislavsko jakožto enklava kní
žectví opavského byla ovládána duchem českým. Státoprávně bylo 
spiato s Opavskem a tím i s českým státem a vždy o toto spojení 
. usilovalo, ač také si do ve-dIa uhájiti zvláštního postavení -v rámci 
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Opavska, majíc zvláštní soud i tiřady zemské. . V dalším pisatel 
dovozuje, že Vladislavsko, jako celé Horní Slezsko bylo prosáklé 
kulturou českou a máme tedy s Vladislavskem činiti co s krajem 
v mjnulosti českým. 

Pro ty, kdož by se chtěli věnovati podrobnému studiu otázky 
slezské, jsou články Kaprasovy základní prací, kterou nelze pomi
nouti. A bylo by žádoucno, aby snahy "Moravsko-slezského Sbor
níku" - upozorniti na Slezsko a vzbuditi o ně zájem - došly 
II nás konečně uskutečnění. Alespoň dodatečně napravme chyby, 
jichž jsme se na Slezsku dopustili . Nevěděli jsme o něm a teprve 
tehdy jsme se rozpomenuli, když bylo nebezpečí, že část ho ztra
tíme. Oč větší interes o něj měli Poláci! 

Několik poznámek a úvah o společen
.kém životě právnického dorostu 

vůbec a "Všehrdu'" zvlášť. 
]UC. Lu,diěk K'ettner. 

Turo ú\'ahu jsem napsai z niěkoZJka ,důvodů. Jednak poněvadž p.o,.. 
zoruj,i, že prá\'n~cký doro , t n,eviě:nuJ le dostat'ečně poz-omosti 'otázkám 
spo}ečenským n'ebo aspoň n'e t o II 'k, jak by toho zaslUinovaly a za 
druhé, abych \;ynáti l lTI1yl,i1Ý námr" jako by ku 'p~stování sp'OIClčenských 
styků bylli plOvo.iány korp1orace jiné, j-enom ne "V§ehrd". 

Je dnes zjlevem všeobecně známým, že s'po~leč'ensk é )'ystu,[}(}l'án Í 
l::e3kého studentsh a nlenÍ právě nej[ep,šim, že ač rrutnost toho je beze .... 
sporna. Naše podružn.é posta\'ení \' bývall:ém Rakousku .a hlavně slabá 
podpo,ra nemaJetných .studenM óeských se strany r'akoluských úřadů 
byly toho nepo31,ední příčinou. Kdežto německými stydentům ,posky,to 
vána st,ipen,dlia a sub\'ence \' ob no s'ech značll1'ých a vydržován jim aka
demický dům ,nákll!ad em německých kapdtaIistů s p1od1pórooU vlády, byl 
český student odkázán na huhená stÍlp1endia státu nehlo podpory aka
derruických spolků a by1 mlC'en se ~p'Oko;Hi t. zv. "Akadetnliokým do ~ 
mem" ve Spá,l,en,é 11Jid. Tento sta\' t,ěž ce jsme pocilťova~i jLž v roce 1916, 
kdy jsme zahqjova;:d óinllo st našeho Sp,o lle Členského 'Ů'@oru a pociťuíeme 
ji t,ěžce i dnes. A~le pom ěry js,oLl zmiěniěny a my, isme nuceni samí 
3'e reipr'esentovat \' cizia ě abu:de to hi: avně český ,práv .. ;':., jemuž při
padne . tato representa ce náftOda \' cizi ně. Jak mnoho 7. ~ amlená sPloUe
čeaski pc,hotovo3t a takt v'e sVlětě P Ql~H[,ky mezinárod1ní, toho. svědky 
.isme b)~ly v p:osl,ed-ní době nesčÍsll1lěkrátle. Tento společenský takt a 
pé!ritncst 11 :1 p arkdách sa:onu" kterou ovládá Jl nás málo j'ednoHivd'(, 
je nut1lf; vy pě'i tovatl a vštípHi Ll nás všem Mmi, kdož jednou budou 
pm cMni vé.sti nebo zastup10vati náš národ v cizině i doma, a to je 
\' 'P'rvé !-a'd<e naše inte1'\:glence a naše právnictvo' zvl,ášť_ 

Jíni j1e otázka, kde tohoto taktu má óeský právnilk získati? A tu 
rmtno říci, ž'e m' áJ~1O j-e těch" kt,eří mohou Ipopřáti si luxus býti Icr1eny 
nebo 'I1aV'štěvovaH vysoká sp'olleiaenská stř'ed~s'ka plražská, nedisponujíce 
-dostatečnými IIJlrostředky fá, naiJlčnÍ,mi. A ti, ktdí by mohli, tl'ech,odí 'bud 
plf1oto .• ~'e necíH se tam dost vOilní nebo že nemajíce .předběžných zku.
s'~no,stí spol,ečlenských, obá.vaj!l . ~e, alby se nedópu.sti.1i nějakého _spolle
čenského poklesku, rad)ějii ,nejdou. Výslednicí svrchu zmíněného te, J:ežto 
touhu IpO uľčit.~m rrozpttý1Lení miys.~i IpO denních' povinnost'ech ~rnáme 
v~.ichnj, že ,student ta'kový s,e uchYlllujie do kaváren a restauraCÍ', kd e 
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