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práva je charakterisováno: a u t or i t a s tá tu, pr a v ide I
n o st jed n á II í l i d í (společenský rád = práv.nimu rádu, 
zvykoyé právo) a o b j e k t i v n í dob r o či s prá v n o stn n
rem (pf'irozené .právo). Zpravidla však json v definicích alespoil 
dva tyto prvky spolu kom,binO'válny. A tu v právní filosofii Kal
labove a \/Veyrove nalézáme dva typy názoru na právo a to typy 
čisté, z nichž každý definuje práv·o jen j ediným z techto prin
cipú. V tom j est jejích cena, ale zároveil jejích vzájmllná nesrov
natelnost. 

Studiam právnické. 
ara. (Praha). 

Jsmn sice Sánl právníkem, ale pres to nemám naprosto v ú
my.slu pokusiti se .o nejaký chvalozpev, ~eboť by se mi lno:hlo 
právem yytlul-outi, že každý chváJí své a já naopa,k zcela rád 
uznávám, že každý nemuže býti nadšen tím, co se líbí nlne. A ko
nečne právo, jakožto projev nejvyšší intelligence lidské, má-li Z 11.
stati. čisté a nepornšené, nlusí zustati povzneseno nade ' všechno 
lichocení, neboť muže b)'rti pochopeno ponze jasným rozunlem. 
Právo vylučuje jak-aukoli .sentimentalitu a nesnese kompronlisu ' a 
proto nedá se doporučovat ani hane·t. Jest mnoho právníku a lneú 
nimi mnohO' doktnru práv, j iJll1Ž právo , jest jakousi obrablostí 
v rpoužívání paragrafu, ba často možno fíci ž'Onglérstvím s para
grafy, neho hledíme-l,i na to bez pf'edpojetí: 'právo není jejich 
pfesvedče,nÍm; nýbrž ' prostfedkenl existenčním, kterého možno 
užíti i zneužíti. Tací Hldé nej sou ovšem právníkv, to .isou kramári 

. práv~m, zPOvna jako se u theo-Iogú kralllafí náboženstvÍlll a jako 
mnozÍ lékafi se Živí tím, že nbjevují zdravé nemocné. Vec je 
jasná, že se zdá s,koro zbytečno o ní mluvit, ale mezi laik.y je tento 
názor ú' iprávnících tak bežný, že se pak skutečne vyskytne otázka: 
Nač jSO'll právníci? A prece je právo tmelem společnosti lidské, 
kdyby jeho nebylo, nelišila by se svou strukturou společnost lid
ská Old s.Jnečky vlkú. A je-li cn aklltnejšího a pro civilisaci nezbyt
nejšího ve .sp'a'lečnosti lidské než lldržování její exis tence? Ovšem 
n.ázory, jakoby právníkú nebylo potrebí, 1110hly se objeviti jen 
v dobe horečného pf>erodu, kdy rítily se bašty společens.kých pre
hrad ·a kdy jinak sna~d dobre mínené snahy po demokntc.ii 1'oz.
tály se v nivelisaci. Souvisí tOo vubec ,s t. zv. » klesáním ku1'su iill 

t eligcnce«, nebo dOIkonce s » bojem proti in teligenci « . MyslÍlll, že 
i tu hraje nejvetší roh nedorozumení a neujasnení si pO.ÍInu inteli
gence, neboľ, jak znánln, dlužno lišiti pojem člOlveka studo.vaného 
(;Id inteligentllí:ho. 

Reflexem tohoto' »populárního « názoru, jaký v prÔmerné ve
rejnosti se ululízdil, je tr,aipný zjev, s jalkým se setkáváme hned 
pfi vstupu na fakultu. Vetšina právníkú se 1'ekrutuje z lidí, ktefí 
j dOll na práva, aniž by meli pone!í, co budolI studovat, ll1€1lnluve 
vubec o nej,alkém zájmu. Pfihléclneme-li blíže, shledáIÍ1e, že to 
Bcní jejich vína. Naopak vina čl lépe rečeno nedostateks.~očívá 
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vedIe ji11ých momentu i ve škole, z které vyšli. Naše stredll1Í š,koly 
či, pro náš prípad presneji rečeno, gymnasia mají býti prípravou 
pro vysokou školu vllbec a jsou také znamenitou prípravou prO' 
studium filOlsofie; i o medicinu jest postaráno, ani theologie není 
zanedbána a, ač pro technickou specielní prípravou jsou reálky, 
poskytují i gymnasia tolik elementárního vzdelání, že jeji,ch absol
vťnt mllže i na techniku se odebrati; za to práva .iSOLl ze stredních 
škOlI napposto vyobcován.a. Snad dá 'Se to vysvetliti tínl, že uč"itelé 
na strednfch školách j:sou fiJosofové, kterí SallliOzľej.me nernají ne
jen pochopení ale ani zájn1u pro disciplinu, s niž sami neprišli 
do styku a s níž obírati se je učební rád nenutí a proto ponechá.
vají v této veci ve vedomostech svých žák-ú zcela tabulam ras,am. 
NemÍnÍm naprosto poHrati a priori nynejší systém strednich škol, 
naopak shledávám a dovedu oceniti jeho vynikajicí prednosti. 
Vždy jsem zastával názor, že šlwla má vytvoriti v prvé rade cha
rakter žákú a k tOllnu filosofické pojetí školy strední znalnenite 
prispelo. A ačkoli n€lpodceľiuji volání po praktick~Tch vedomostech, 
nikdy neprestanu zdurazI1ovati, že úkolem školy jest v prvé rade 
v)TchoYa mraw1Í . Proto mluvínl také pouze o nedostatku nyneJj
šího systému. Pfilchází tedy vetšina stndentu na práva s poj-my 
b\lď žádnými anebo značne zkreslen~Tmi o tom, co zvolili si za 
svoje povolánÍ. Tech, kterí již skuterne ~vou právnickou hrivnu 
objevili v sobe dríve, než na" f.akultu pfj'šii, jest málo; neboť i lnezi 
temi, kterí si to o sobe myslí, jest mnoho tech, u nichž rozhodo
valo slejné povolání otcovo anebo vúbec vliv rodiny ať už prímý 
či neprÍmý. Jsou tedy ti, kdož jdou na práva bez vnitrního pre
svedčení a zájnlu, v ,P'revaze. Mnozí z ni,ch vykrystalisu jí ve sku
tečné právníky. Spousta jest ovšem tech, kter~Tln fakulta jest ne
vFdn\Tm pruchodem, za nímž otevírá se roz.košná persrpel).tiva s,po
kojeného života ve stínu nejakého úradu, kde lTI-OŽnO se zcela od
dati j ednotvánnélnu pohodlí beze strachu pred budoncnOtstí (je pod 
pensí) a s jedinou životní moudrostí: Delat tolik, aby ho nevy
hodili . Tad lidé stanou se n181ichernými a obával1~rnli byrokraty, 
jež mašinerie úredního postupu vynese na místa, kde budou me
tlou občanu, jimž ma.ií sloužiti a ostudou všech tech poctivých, 
opravdov)Tch úredíl1íkú Tem ztelesňuje fakul,tu pedel a studium 
jej ich Slpočívá snad nej výš v docházenf do rflzných príštipkárských 
in sti tuh"t , kde nložno pr)T se státi právníkem snadno a rychle -
hloupost nerozhoduj-eo Takoví lidé nemaM samozrejme s právy oo 
s.poJ.eč:ného, leda to, že jÍln delají o\Studu. Charakteristická jest 
pravdivá prý historka, k terá koluje PD fakulte o pánu, který ill1-
tervenoval ve prospech svého syna, který propadl. ROIzčiloval se 
náramne nad touto nehodou a nemohlpochopit, že se na jeho 
syna nebralohled," ačkoli jest známo, že vzhledem k SVén1l.1 s.po
lečE1l1skému postavení má určité povinnosti k společnosti a ne
muže se proto venovati studiu tak jako nejaký chudý student, 
který do společn01st1 nepfijde. G1osovat tuto historku znalnenalo 
by stírat s ní její prirozený púvab. 

Probíráll1e-li vlastní studium na právnické fakulte, musíme se 
dotknouti dvou veCÍ: "metody a rozsahu, neboť to j.sou dva znaky, 
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které je chaJ'lakterisujL Čínl se o.he učení, stredoškolské a univer
si1ní, od sehe na prvý pohled naprosto liší, jest lnet.oda učební. 
Na strední škole učení s hodiny na hodinu, povinné docházení, 
učitelé vystupují tu »jn loco parentlUll «« a 1uají také část j.ejich 
disciJ:'.linárni » patriae potestatis « nad žáky; naproti tomu system 
un;lversi·tní jest sy-stenleUl sVOlhodného akademickéhO' o:bč.anství: 
student má veškerGu vo,Ino.st, ale také veškerou zodpovednost, jest 
to první zkoušk a s.amostatnOlsti studentovy, kdežto dosud rozhodo
vali za neho jiní a j-eho vecí hylo jen :poslouchat, má nyní právo 
rozhodovat sám .o sohe. VllastnÍ kontr.o l la a vlastní sys,ténl studia, 
který si každý l11usí postavit sám, vyž·adují 'energie, která doposud 
nebyla pestena. A !proto se stává, že na mnohé, treha i jinak dohré 
s.tudenty, pusohí akadenlická svoboda: negati-vne: nektefí sŤudium 
preceňují, ztrácejí hlavu, jiní, a tech je vetšina, cháp.ou akade-

. mickou svohodu ne jako zodpove'dnost, n~Thrž jako nezodp·Qrvednos·t 
a oha exh'emy se konečne' sejdou svorne II rihných te·ch infOl'l11á
torÍl a učebních ústavu, proti kterým se více mluvilo, než udelalo. 

Rozsah látky il1elze vuhec s látkou stredoškolskou srO'vnávat. 
Trochu drasticky tovystihují kolegové fíkajíce, že na sltrední škole 
se merí lát.ka na s,h'ánky, ma vysoké škole na kila Pres to, že látka 
je l'ozdelena mezi, tfi zkoušky, kvanta na každou pripa.dající jsou 
tak objemná, že jen steží podarí se je obsáhnouti a hlavne začíti. 
Ohyčejne se - sit vel1ia verbo - nadrou litografie a p.o zkoušce 
za nejaký mesíc 1Il8zhude v pameti z toho všehO' více než mlhavý 
pojem .. Menšina jest tech, kteN skutečne poctive studovali a jej.;,chž 
studium proniklo nad prU111er. Ti as,poil odnášejí si z university 
základní p'O'jmy, zásady právní, které často. pOllZ-e dtí, aniž by je 
do\'edli vyjádriti, definovati. A uchovají-li si nekteré podrobno,sti 
konkrélní, nejsou nikdy tak jiasné, aby hylo 1110ŽnO sena ile spo
lehnouti. Vetšinou spo.čívají Ipraktické vedomo.sti v tom, že vedí, 
kde mají hledat vedomosti, které pfi zk,oušce snad z:nali, ale které 
v krátku zapomneIi. IOa/sie-ká! by!>a odpoveď jednoho kandidáta 
pri zkoušce, když dostal otázku, oo by v llrčítém PTávnín1 prípade 
udelal; od.povedel: »Podíval hych se dOl zákoníku.« Odpovčď byla 
sice vtipná a také hyl.o jí tak porozumeno, jest však otázka, má-li 
to význaul. učiti se 1ak 111noho, abychom vedeli pozJeji tak máli). 
Pres to chápu snahu sboru ahy český student s,vými ved-ounosŤmi 
byl VZOrel1l ostatnfm, a' nemán1 v úmyslu potíralt a priori rozsah 
látky, ,itak se ohyčejne deje (» učí se iI.1a té uil1ivers.~ l te vecem, které 
nikdy nebudou p'Otrehovat, a když prijdou do praktického život.a, 
nevedí ani, jak se na. co podívaŤ « ), 'naopak to, v čem s:patfuji vadu, 

. jest nedos,t'atek oeko!l1omie pracovní. J de preee o to , ahy .z' práce, 
k,terá se do studia vlo'ží, s,kutečne bylo il1ejaké ovoce a nehylo trháno 
nezTalé. Jest to stará holesŤ a mnoho se ()< ní již nadehatovalo a ko
nečne snad prOlto, že stávající systém je lepší, a snad také ne, 
zkrátka zfuta10 pfi starém Snad stalo .se ,tak hlavne' proto, že nové 
sysltemy mely více chyh než staré, a de.Jat zbytečné experimelIlty 
se nedoporučovalo; pfes to však stará tatobóles,t nepozbyl1a na své 
palčÍvosti. Jak už jsem se zJnÍnil, vidím vešker'Ú zlo ve fOrl11e, 01'

ganisaci, nikoli rozsahu. Nejde tedy oto ulehčit, zmírnit podmínky 



studia, nehoť jsme si všichni j,asne vedomi dúsledkú všech tech 
úlev. které se za války i PD ní poskytovaly a které kOUeČJle zna-
menaly pre ce jenom nivelisaci stúdia. (Dokončení.) 

Zprávy. 
Vzpomínka. Jest težko psáti uekro log o druhu SpOJeelle prác e. Tím 

težší však o pHteli milém, s nímž jsme zažili nejednu radostn ou chvíli, 
tešíce se spoleéne z uskutečnených tuž eb, ale i leckt er é ok ::l1nžiky trpkého 
zklamání.Pamatuji se naií., jak vždy on - Josef Vaneura - -- zachoval 
mysl klidnou, kdy ostatní z nás jásali neb se rmoutIli , č a s t e jediný 
z mnoh)Tch doveda oceniti správne situaci. Než trudné doby válečné 
i jemu zasadily bolestnou ránu . Zdálo se mi, že j eho duch nakl onil se 
,ke skeptickému házoru na svet. Když po rozchodu z hkulty n ás tu há 

. prakse životní rozdel1ia, vídal jsem se, že l, s ním zi-ídka. ,\ kďyž jSDle 
se potkali. pohovorili o denních vecech a se rozloučilt, by ló mi t ak -,ždy 
úzko o neho, stále jsem želel, že s ním více nemohu se st)-kati. J akoby 
Osud pokryl jeho život šedí. Až pak prišla zpráva o jeh o náhlél1l od
chodu, náhle, bez jediného stisku ruky. Ale mne pi-ipadá, že musim ho 
potkati an jde pružným kro·kem proti mne, prátelsky mi ti skne ruku a 
pak hovoHme, jdouce za krásného jarního dopoledne po náb;- eŽÍ. -
Pochop-He, proč nemohu psáti nekrolog o pľít e li Vanéurovi? 

Prumysl železárský. Dne I3 . prosinee I92I mel v N 5.rodohospo
dáfské společnosti pre·dnášku Dr. Mat y s na therna: S t a v č s l. p r u
m y s l u ž ele z á r s ké ho. Pan prednáše jící v úvodu uvedI , že po
vahou jest 1išiti dvojí prumysl železárský: jednak jest to prYOrtní výroba 
suroviny z rud, jednak prumyslové zpracování starého železa. 

Pokud jde o první odvetví, tu na území naš í republiky máme 60% 
závodu býv. RakouskOr-Uherska . Ze 47 vysokých pecí prevzali jsme jich 
27, s celkovou výrobní kapacitou I,500.000un, železa ročne. Z techto 
pecí však pouze 4 jsou nyní v chodu, s kapacitou asi 300.000 tun ročne. 
Skuteč.ná v)rrobnost jest tedy redukována na IIr, možné výroby. Ponekud 
lépe jsou na tom ostatní zeme vzniklé z rozpadlé ríš e. Prevzaly 20 'Vy
sokých pecí, z nichž v Rakousku jsou v chodu 3 s kapacitou asi 300.000 
tun, v Maďarsku taktéž 3 pece s približne s tej nou kapacitou. Vidíme tu 
úpadek prvotní výroby železa, Íenž u nás jest prudčÍ, než jinde. A úpadek 
ten jest ješte vetší, uvážíme-li , že nekteré z techto 4 pecí, které jsO'1.1 
udržovány v chodu, jen proto jsou v činnosti, že závody, jimž náležejí, 
potrebují nutne plynu ve vysokých pecích vznikajících k poh'J nu svých 
stroju. . . 

D Íl v o ·d Y tohoto tristního stavu jsou nekolikeré. Jed n a k vy
plý, ají z. prirozené povahy daných prírodních podkladu a sil. Musíme 
uváži ti, že pi-írodní základna čsl. prumyslu železáfského j est i nedosta
tečná i nepHznivá. Rudy i koks, kteréžto látky hlavne prich ázejí v úvahu 
pfi železné výrobe, jsou u nás v míre nedostatečné, rudy mimo to jsou 
poclplumerné. Dále pak i rudy i koks n ejsou nikde pohromade, takže 
buď rudu nutno dovážet za koksern, nebo koks za rudou. Ménecennost 
rud se vysvetluje nerationelním tež ením dávných dob , vybrak~)Váváním 
nalezišť. Uhlí pak v ostravské pánvi, j ež poskytuje nejlepší koks, jest 
uloženo v malých anízkých slojích, takž e vysoké v:)Trobní náklady uhlí 
jeví se také ve vysokých cenách koksu. Stejné potíže ma.jí však i v An
glii, Francii a :t':Jemecku. Tam ale pochopili , ze zlevnení uhlí možno do
cí1iti pouze zvetšenou produkcí: U nás však deje se pravý opak. Ni
kdo nechce slevit, a drží se tedy ceny uhlí na vysoké úrovni omezením 
težby. MÍsto 7 šichet v míru, pracuje se nyní ve 4 šichtách, a v do-
hledné · dobe prý nastane nutnost težit ve 3 šichtách. . 

D a l š í príčinou smutného staNU n ašeho prtlmyslu železárského 
)est ~patný, finančne po~itický a sociální systém náš. A · tu rečník kri-


