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demii, kde, t;ebyde možno srovnání se znalostmi gymnasistú, vy tvoři st: 
s nad~~o. zv~astll1 měřítko pro absolventy akademií, se· snahou zkoušku jim 
ulehcltl. Nebezpeči jest tím větší, že se bude jistě jeviti pochopitelná 
snaha, a.by co možná nejvíce absolventú akademie na fakultu vstoupilo*). 

. Knihovna Mitteisova, známého zesnulého papyrologa, který pů
sobIl v,létech: 1887 až 1895 na německé pražské universitě, byla zakou
pena statem československým a rozdělena mezi seminární knihovnu práv
nické fakulty university Komenského v Bratislavě a unLV'ersi ty Karlovy 
v PraJze, kamž byla krátce pi'ed Velikonocemi příslušná část dopravena. 

V. 
Anketa o reformě studia. O' některých obecných otázkách nadho

zených anketou v čís. 6. »Všehrdu « rozvinula se čilá debata na schúzi 
pražské redakční rady konané 15. dubna t, r. 

K p r v ní o t á z c e bylo souhlasně odpověděno, že je nastoupiti 
reformu, ovšem reformu zásadní a definitivní a sice tak, že by skonco
vání její bylo provedeno postupně podl e ročníkú do čtyř let. 

Nad r u h o u otázku rovněž souhlasně bylo odpověděno, že stuďiurrl 
. má se referovati ihned, jakmile bude vypracolVán přesný plán reformní. 

N a to byla přesunuta debata na otázku š e s t o u a zásadně bylo 
stanoveno, že s tudium n elze aJni zkrátit, ani prodloužit. Velmi živá de
bata rozvinula se o ' rozdělení v oddíly, Dosaženo bylo dohody stran 
možnosti ob mezi ti historickoprávní studium na 2 semestry byť i tu bylu 
nebezpečí, že určitá část studentú ztratí snadno něco času přípravou ke 
zkoušce, s podmínkou, že budou z přednášek vyloučeny části, kterých 
nelze ve studiu platného prával valně zužitkovati. Zároveň nadhozena 
myšlenka" že by bylo možno některé partie přiřadit jako historický úvod 
až v části o platném právu, což v Praze předpokládá jednu budovu (Ča
da), Spor nastalo rozdělení zbývající doby. Referent (Čáda) navrhl, aby 
druhá státní zkouška byla možna po sedmém semestru, takže 3 semestry 
by byly judiciálně-státovědecké a jeden ryze státovědecký, Proti tomu 
byl navržen (Lukášova.) jako termín nižší semestr šestý a státovědec
kým disciplinám vyhrazeny 2 semestry, což bylo většinou přijato. Proti 
návrhu byl vysloven názor (SIOIlnař, Novák) , aby dělení druhého oddílll 
nebylo · vůbec zaváděno, zejména proto, že některé obory judiciální před
pokládají znalost disciplin státovědeckých (Režný), jednak že lhúta k na
studování látky judiciální je 6 semestry příliš úzce vyměřena. 

Jednotlivé odpovědi . nebyly ještě definitivně stylisovány, také 
z toho důvodu, že lze čekati odpovědi písemné, z nichž některé již došly, 
V debatě bude se pokračovart:i na redakční radě příští. Čao 

LITERl\TURl\. 
Alphonse Aulard: La Révolution fran~aise et le Régime féodal. 

1 vol. in 16°, str. 283. Librairie Félix Alcan, 1919. Cena 3 fr. 50 - A. 
Aulard je již znám svými díly o Revoluci francouzské. Krátce po svě
tové vilce vydal tento nový cenný příspěvek; k její historii po stránce 
ekonomicko-sociální. Odpovídá jím na dvě dúležité a neméně i zajímavé 
!otázky: J a,kou roli hráli francouzští sedláci v událostech mezi r . 1789 
až 1793? a Jaký vliv měla na hospodářské postavení sedlákú zákonodárná 
díla Konstituanty a Konventu? 

Autorovi .se podařilo sebrat rozsáhlý dokumentární materiál, protlO
koly zákonodárných shromáždění, panské seznamy dávek placených i
v naturáliích odváděných sedláky, registra úřatdú, dopisy osobností, ktl!ré 
v té době vykonávaly vliv na vývoj poměrú. Výsledkem jeho rozboru 

*) R e d a k ční p o zná m k a. Zpráva v předešlém čísle pocházela. 
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je důkaz, že silou Revo~U!ce i pří čin o u jej í obrn ě n byli sedláci. 
O jejich nespoklOljenost se opírala buržoasie a řemeslníci . při politické ré
voluci v r·. 1789, jejich sebevědomí dohnalo revoluci v roku 1792 a k ter.;"" 
roru Konventu 1793. A. Aulard' dokazuje, že Konstituanta v noci 4. srpna 
1789 nezrušila -materielní tíhu feudálních práv, že její »politika; byl a 
konservativní, represivní, oprav.du buržlOtasní a protilidová <s: . Venkov .se 
proti ní bouří a dochází splnění ·s}!.ých vlastních požadavků: zničení feu.
dálního zřízení, v j eho nejtíživější~.úánce, ekonomické a sociální, teprve 
zákonem konventu ze dne 17. červenc .e 1793. 

Nově dílo A. Aularda, je hlo'jně doplněno doklady, a podává ' nám 
také p{'esnější obraz sociálního a hospodái'-ského stavu francouzského 
sedláka v předvečer Revolúce. Také · pokusy Direktoria · a Konsulátu 
10 oslabení účinkú zákona ze 17. července 1793 jsou zde uvedeny, jaků 
poslední doznívání odporu ·proti radikálnjm vymoženostem se·dláků. 

Jan Procházka (N ancy). 
Dr. Kamil Krofta: »Čtení o ústavních dějinách slovenských«. (Pra

ha, nákl. Klubu Historického, str. 72.) - Upozorňujeme na tento spis, 
jenž vznikl z přednášek · autorových, konaných v květnu m . r. na: extensi 
university Komenského, v BratislaNě, Jest to první vědecký, syn t h e t i
c k Ý obraz ústavních dějin slovenských, jež jsou v podstatě ovšem 
ústavními dějinami uherskými vůbec, neboť' Slovensko netvořilo. v rámci 
Í'Íše uherské nikdy zvláštního správního! území, jsouc tak jen pří m o u 
částkou státníhO' správního okruhu uherského. Ale dnes je stejně jisté, že 
u r čit)~ vliv na jeho vývoj staV101vský, hospodářsk)T a ústavní a že tú \ 
byly nikoliv v poslední řadě vlivy česKe, jež dosti v)T razně - mám na 
zřeteli některé momenty hospodárské a sociální - odlišují historickou 

, tvářnost »horní země « lo,d ostatních Uher. To pi'ipouštěli ostatně i ma
cľarští historikové. Že bylo zde nově a nabádavě upozorněno na tyto 
specifické vhvy, jež společně vytvářely hospodářsk)T a ústavní charakter 
Slovenska - ÍlOI j est zajisté přední zásluhou této knihy, i kdyby n ern ěb 
pi'edností jiných. Ale ty jsou. 

Mám na mysli zvláště mistrné vylíčení a vystižení 'podstaty ně
kter)Tch institucí v kap. III. (komitátní zi-ízení a · ústl-ední správa, po
čátky stavů zemských, zemské sněmy a sjezdy komitátní). Tato kapitola 
dovede obzvláště upoutati náš interes, neboť autor neio,pomíjí stá l -e 
s r o v II á vat i tyto instituce s .našimi sněmy al krajskými sjezdy, a tak 
vznikne nejedna zajímavost, která by jednostrannému vylíčení ušlét.. 
Autor jest ovšem znamenitým odborníkem v. těchto ,otázkách a tak se 
mu při tomto stálém zřeteli srovnálvá.cím podai-ilo podati obraz ucelený 
a vyhnouti se těžké překážce. jež staví se do cesty badateli o dějinách 
slovenských - totiž naprostý nedostatek prtlpravné práce monografi
cké" . Spis věnován Jozefu Škultéty-mu. Doporučujeme jej stejně hI-
storikovi jalw právníkovi. . 

Jestliže jsme již u slovenských dějin, nutno upozorniti na některé 
práce v tomto oboru z doby nejnovější, jež napsal V á c I a v Cha 10 u
pec k ý, profeSlo'r československých dějin na universitě Komenského. 
Krátké, ale pronikavé studie sem hledící - K n e j s tar š í m děj i nám 
B r a t i s I arY' y 19\2121 (Sborník f;ilozofickej fakulty univ. Kom.), S v' 
S vor á d, 1922 ' (Prúdy VI.) a j. osvětlují předmět nově a sahají ke- ko
řenům problémú, jež; dosud tíží slovenskou histo rii. Práce ty naznačují 
soustředěný postup k hlavnímu dílu »Staré Slovensko«, které jest již 
v tisku a o němž neo-pomineme čtenáH,m »Všehrda « referovati. 

Rud. Holinka, Bratislava. 

Václav Dresler: Polsko a Poláci. N ákL grafických závodťt v Praze 
a v Plzni, - 1922. Str. 720. - Plzeňská knihovna č. 4. - Obsáhlá kniha 
Dreslel'ova pi'edstavuje nám, jak autor poznamenává, materiál, předběžné 
zpracovaní ku obsáhlému dílu o PO'lsku, které autor hodlá vydati v ně-' 
kolika svazcích. Dresler již před válkou zajímal se studiem poměrů p1o]
ských a byl nad jiné povolán k tomu, aby studii o Polácích napsal. 
Učinil tak s velkou svědomitostí a úctyhod.nol1 pílí. Maje zájem o Po'
láky př'ed válkou, tím více zajímal se o vzki'íšené Polsko a toto Polsko 
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chce pi-edstaviti českému čtenáři . SV10ru knihu rozdělil Dresler ve t-i'·j 
části: část kulturně historickou, část národohospodářskou a část vš c
'Ů~ecně kulturní. V prvé části DTesler nejprve uvádí pojem Polska zeme
ptsr:ého a etnografického. Z jeho vylíčení možno poznati, že Polsko není 
luď]em výhradně polským, že tu jsou části, kde obyJvatelstvo nepolské 
jes t ve většině (85'5% ve vévodství volyňském atd.) Mluví tu i o osídlení 
t o J101zbraničení náboženském. Kapitola další jest stručným vylíčením 
dějin Polska od počátku jehO" dějin ct~ do doby Augusta II. Autor potom 
pi' echází k historickému rozvoji státních idejí v Polsku. Stručná tatlO 
kapitola, obsahující jen 6 stránek, dosti vystižně charakterisuje rozvoj 
státních idejí v Polsku. Autor své vylíčení založil n a dílu Balzerově · a 
T ymienickéhlOl, Bylol by mu ovšem 'Velice posloužilo přečísti si i práce 
Kadlecovy o po lském státním vývoji. . 

Tyto kapitoly byly úvodem kapitole další, která je předčí' obsáhl o
s tí a propracovaností. Dresler líčí tu plOllitické dějiny Polska od Jeho roz
dělení až do r. 1915· Kriticky shrnuje materiál o prvém ·dělení Pol ska. a 
bez za stírání odhaluje zlobu Pruska í carského Ruska, s jakou postupo
valy proti Plo,lsku. Líčí dále poměry, jaké na.staly v Polsku. po prvém 
dělení, upozorňuje na činnost Výchovné komise, zřízené .r. 1773 jako 
prvého mini'sterstva školství, líčí povstání květnové ústavy z r. 1791 a 
poměry jaké nastaly po .druhém a třetím nOizdělení Polska. N ezakrÝNá tu 
bezohlednosti nepřátelů Polska a zvláště nesnaží se skrýti idealisováním 
krutosti rusisace Polska. Dresler nazývá dělení Polska mezinárodním 
-zločinem. Jeho vylíčení . jest nejen věcně bohaté, nýbrž mluví tu n a 
ml1lohých místech i cit. Pro tuto dobu byla by mu k úplnosti' ovšem 
velmi posloužila práce Kutrzebova o Polsku po rozdělení, již citovánu 
j sme u něho neviděli. Propracování by také vyžadovala doba Plosledních 
de sítiletí pred r. 1915 a postavení Poláků v c válce světOlvé , kde pro nás 
není dosti jasná politická kombinace Polákú s Rakouskem <V Dohlodou a 
bylo by bývalo také dobře zdůrazniti, jaký vliv mělo rozdělení Polska 
m ezi tři růzp.é s táty na povahu pol ského národa. ByI.o by býv alo dobi"'e 
vysvětliti poměr mezi Krakovem a Varšavou a Lvovem a mezi těmito 
s ti- edi sky a m ezi n aš ím státem . P os lední k apitolo u prvého oddílu je vy
líčení politické struktury v Polsku lod r. 1914 až ' do 1922. Autor tu uvádí 
j ednotli·vé politiéké strany , jejich velikost a hl avní jejich li sty. 

Část druhá národohospodářská jest bohatá obsahem. Autor tu po
s tupně v kapitolách o zemědělství, pri'tmyslu a o bchodu · líčí bohato ~ t 
přírodních darll Polska a schopnost Polska uplatniti se jako jedna z n ej
b o hatších zemí Evropy na poli hospodářském. V kapitole .o úkolech 
p(,~ského národohospodářství po válc e Dresler shrnuje úvahy vyslove né 
pol sk)' llli nánodohospodáři , při, č emž sám věří ve znárodnění hospodái-
ského živ ota polského a osvobození ho od cizích kapitálů a jeho vybud o . .:. 
vání p omocí kooperativů. V další kapitJo·le jedná o palčivé otázce emigra
ce a spojené s ní parcelac e půdy. Vysvětluj e poměr šlechty ku stř edním 
a malý'm rolníkům, ukazuje na obtíže, s jaký mi setkávají se reformy n o
vynl Polskem podnikané v pro s tře dí lidí málo j eš tě vzdělaných, c if e rn ě 
zac hycuje rozděl e ní Plldy m ezi jedt1Jotlivé vr stvy a věří v budoucnost 
p o lského zemědělstvÍ, Dres ler dál e pro bírá otázku exportu z P o lska. 
U p ozoriíuj e v dalším na zvláštní hospodářské pos tavení Poznaií. ska a jeho 
poměr ku os t atnímu P olsku a přip ojuj e vylíče ní ho sp odářského stavu 
Polska po válc e 'do pol. r. 1922 podl e informací vic ekonsula Vel echov 
sk ého. D res ler ve lmi pilně v této celé čá s ti národohospodářské shrnul 
.d at a 10 hosp odář ském stav u novéh o P ol sk a a ukaz uj e v ní opětně velmi 
bys tré p os tl- ehy o skutečn ém st avu . země ne zapíraj e vad , které má t ento 
s t av. Dresler p evně věří v n ápravu těc bto vad a vyslovuj e se velmi opt i
m isti ck ý. K do shlédl žírné lány Polsk a a poznal z v las tní ch zkušenos t í, 
co zn am en á pro s t át polský j eho výh odná p,o lolla, p och opí naděj e Dre
š le rovy. Al e na jedno Dresl er zapomněl: že dlouh o, ještě potrvá než P ol
sko využije svého pi-írodnihio bo h at stlv í. Polsko je typ em země pi-ech od ní 
mez i v)'ch od em a záp'ad em , kde na j edné straně vysp ě l á kultura n a r áží 
na pi' ekážky úplné n egram o tn os ti velké č á s ti národa. O t om , jak vy
spě l á j es t k ultura on é čá s ti n ároda p olsk ého , kter á blí ží se záp adu, p íše 
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)užilo přečísti si i práce 

která j e předčí: obsáh 10-
~jiny Polska od Jeho roz
o prvém 'dělení Polska a 
Ru ska, s jakou postup o
taly v Polsku po prvém 
ise, zřízené r. 1773 jako 
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Lvovem a m ezi těmito 
tou prvého oddílu je vy
. do I922. Autor tu uvádí 
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. V k apitole .o úkolech 
shrnuje úvahy vyslovené 
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Dr~sler v, čás~i třetí, všeo1;>ecně kulturní. A tu pi"edevším opět mluví 
o sklo·lstvl , o Jeho ohromnem pokroku od doby osamostatnění Pol ska. 
N euvádí v~ak, kolik škol by bylo je š tě třeba a kolik negramotných j eš tě 
v Polsku Jes t. Staré hříchy hlavně carské vlády ruské bud~ třeba j eš tě 
<:1louho zahlazovati. V ostatních kapitolách postupně p íše o malířs tví. 
o hudbě a 'o písemnicwí. . 

Z o bsahu knih y Dreslerovy Jest patrno, jak bohatý jest materi ál. 
1(ter)T obsáhla. Jest se proto jen těšiti na podrobné zpracování jedno tli: 
v)Tch kapitol , které Dresler v úvodě slíbil. '. Rauscher. 

Prof. dr. Jos. Gruber: Populační otázka. - (Praha. Melantrich »LI
d ová Universita « sv. VII. 8v'. I922. str. !O3·) - Jako VII. svazek »Lidové 
univers ity « vychází G ruberova studie o některých problémech populač·
nich! která je zvlášť upravený m a rozšířeným souborem článkú, uveřejúo
van)'ch za války v »O bzoru národohospodářském « . Ač autor v předmluvě 
jyodotý ká. že tendence knihy setká se IV nyněj š í novomalthusiánské době 
Ji s tě s odporem, nalezneme naopak v jejích stránkách mnoho u uspoko
jivou odpověď. na t.ěžké otázky dneška, takže múžeme směle říci, že 
G rub erova studIe přIchází právě ;včas . Po stručném úvodním shrnutí hi
st.orického vývoje populační politiky a theori e věnuje autor kapitolu zá
kladním pojmúm pohybu obyvatelstva, které demonstruje na klasickém 
]Oříkladu ubývání obyvatelstva, na Francii a na »slovanském nebezp eč í « 
lHO N émecko se strany Ruska. Pokud se t :ý' če střední Evropy všímá si 
pi-ir.ozene ne}víc e postavení če ského národa v populačním ohledu, jak 
VÚČI předválečnému Rakousku, tak nyní v republice vúči jejím neslovan
ským obyvateliim a zdúraz1í.uj e nebezp ečí pravdivosti výroku že jsme n a 
n ejlepší cestě s táti se s lovanskými Francouzi. V dalších kapitolách 
rrobírú autor jednotlivé příčiny kl esání Plorodové číslice, púsobící ovšem 
l<olektivně a zmiúuje se o některých th eoriích. které pokles t en vysvět
lují, na pi:' theorie blahobytová, vzdě l anos tní , urb ani sační a j ., nebo k o
n ečně th eo ri e raciona Ji.sačnÍ, která je nozhodně nejpozoruhodnější. Dále 
zk oumá poměr nábožen ského lV'yznání k e kl esání porodnosti, dochází s ice 
k v)Tsledktlm, že čára p orodového úbytku stoupá IOd pravoslavných pi-es 
katolíky a evangelíky k atheistúlTI (Francie), ale n ení jisto, zda je zde 
.příčinou nábožen ské vyznání či přirozená pova ha mladých a starších 
la s. Konečně se autor dotýká i problému ženského- zaměstnání, uvád í 
s ice mnoho výroků , které ženu výděl ečně činnou činí zodpovědnou za 
úbytek dětí, ale k tomu Grub er poznam en ává výstižně, že úbytek porodú 
počíná ve v rs tvách , kde žena žije bez práce, obkl op ena největším blaho
byteni a že ho zav i1í.uj e přečast o i mu ž. kter)T nechce býti otcem. 

Zb)Tvá otázka, je-li úbytek porodll zj evem bl ahodárným či zh oub
n S' I11. P ro ti dllvodúm a ob avám novomalthu siani s tll staví Gruber optimi
s tický poznatek, že n e m11l0žství potravin, ale práce, která má býti vy
konána , určuje hustotu obyvat elstva a na výstražných příkladech z mi
nulosti ukaz uj e osud národa, který nepečuj e ·0 SVllj doros t. Opakuje, že 
nebezpečí pro evropsk é národy n ení v pi-e1idnění, nýbrž v pozvolném 
vymírání. Pnobírá n a konec s t átní politiku populační na poli právním , 

. národohospo·dářském, v)Tch ovném i mravním, ukazuj e na jejich slabost 
d bezmocnost, dokud základní příčiny kl esání porodnosti trvají. Závě
r ečn á kap itola j e věnována positivní péči 10 mateřs tv í , pi-ipomíná dh,h 
spol ečnost i vllči n emanželským matkám a dětem a poukazuje na' šklldce 
zd ravého a četnéh o potomstva pohlavní ch oroby a ohrom11l0u čís l ici 
umělých potrat ll . Nakonec autor pi-ipomíná dúl ežitost kvality lid ského 
p 'Jkol ení - al e dodává, že podl er theorií D anvinov)Tch je jednou z pod
mín ek kva lity - možno,st ,výběru, t edy kvantit a. 

Knížka prof. G rub er a je krásné a sympatické dílko, nejen hlub okými 
zn alos tmi au t orovým i a skvě l ou jeho dikcí , nýbrž i pevným mravnírn 
rázorem a r adostnou vírou, že síla, krása a zdraví povedlou lid stvo k n e-
ustálému pokroku. -ix. 

Problém ochrany menšin. Uspořádal Alois Hajn. J ákladem Orbis. 
V Praze 1923 str. 300. Nové uspoi-ádání Doli t lck"ch p()n-,~rt1 DO světolv é 
válce přineslo přesunutí mnoh)' ch politick}Tch otázek z fora vnit rost át-
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ního. na forUlu n1.ezinárodní. Jednou z těchto otázek jest také próbléii1 
národních a rasových minorit. Již . dfíve byl ~ to problém mezinárodní; byl 
ale upraven mezinárodním právem jen v po.měrně málo případech a .spíše 
pi'·íležitostně. Zásadní rozdíl · jest ;?:ejrnéna vtom, že kdežto dříve byla 
ochrana minorit národnostních i náboženských provedena pod garancií 
velmocí, dnes stojí tyto minority pod ochranou Syazu Národů. Pro 
Československo jest otázka minoritní a její současná ·úprava mezinárodní 
otázkou aktuální par excellence. Pr.oto d1.užnoi vítati obsáhlou knihu 
Ra jnovu, která · přináší ke s tudiu toho problému značné množstlví látky. 
OLsahuje jednak samostatné studie J. Kallaba »Otázka ochrany menšin 
jako problém práva mezinárodního«, Gb1i11;elařovu »N árodnostní minority 
v evrGpský.ch státech« a Hajnovu »Snahy 0 další rozšíření ochrany m en
š in a požadavky v . tom směru vyslovované«. První se obírá s jasností a 
dL'lkladností . u toho autora známou právní. stránkou problému. Druhá jé 
snúškou dat statistických a přehledem zákonodárství v j ednotliv}Tch . stá
tech. Tento pi·ehied. jest prO nesnadnou přístupnost pramenů zvláště ví
tilti. Bylo by však velmi potřebno, aby byl p.řipojen přehled i hospodář 
s k~:'ch poměrú čleliú menšiny, kt eré často mohqu b)fti směrodatné prli 
politickou situaci (na .př. na Slovenskti, v Elsasku aj.). Elsaská otázka 
hyla pOI~llinuta pi"íliš s tručně a n e zcela v),stižně .(na pi'. vyhlášky ději 
se ve Štrasburku německy i francouzsky; tuším, že u samosprávných 
úřadů je jazyková otázka upravena liberálněji než u úřadů státních~. Byt0 
úplně pominuto Lucembursko, ač· tamější · poměry národnostní JSOll 

velmi poučny. Rajnova stať přináší přehled snah o ochranu minoritní. 
.vzešlých zejménél I- inicia6vy soukromé, či jen polo.oficie1ní. Tak obšírně 
1Jvádí zejména snahy Společnosti pro Svaz . Národů,Meziparlamentni 
lInie atd. Vedle toho kniha otiskuje část Rostingovy zprávy podané se,.. 
kretaúátu Svazu Národů, dále zprávy a protokoly o jednání třetího shro-
111ážděr.í Svazu Národů. Tyto však by bylo bývalo tuším vhodnější za
l:aditi zkrácené v čelo druhého oddílu »Dokumenty «. Tento oddíl knihy 
obsahuje veliké množs tví materiálu, zejména mezinárodní smlouvy o men
šinách a jiné diplomatické dokumenty, pak československé zákony ústavní , 
vztahující Sf k minoritní otázce. Tato· snůžka činí z knihy velmi vítanou 
pi"íručku pn,· každého kdo hledá rychlé a pi'esné p.oučenÍ. J e.st však n e
vi-hodno, že neuvádí ()dkud citovaný text přejímá, což může vaditi zejména 
při textech přeložených z cizího jazyka. Dlužno upozorniti na menší 
n edopati'ení. Tak na, pi'. na str. 260 citovan}T text jest částí Úst. Li st. 
samé, ne uvozovacího zák<~)11a. 

Celkem dlužn0 říci: kniha Je st úslužným' dílem, vítan)-m celé poli-
tické i právnické veřejnosti. -a. 

Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně. 
II. (1923) v Brnč 1923 (Barvič a Novotný). Druh}T svazek této kolektivní 
vědecké »representace\( brněnské právnické fakulty jest význačný tím, že 
L:de vedle příspěvků členu profesorského sboru jes t uveřejněn článek 
z i'ad posluchačstva. J e to práce ko1. K. Koukala' ze semináře církevníh o 
pr;lva. To jest skutečnost jistě charakteristická a pro posluchačstvo po' 
vzbudivá. _. Profes'or Vacek pokračuje jako děkan ve studijním roce 
1922-1923' v dějinách fakulty. 

Prof. Dr. Karel Engliš uvei-ejnil článek »Obyv.atelstvo«, který 
kterSr je ukázkou (hlava V. odst. C) z chystaného díla o národním hosp o
dářství. Na několika málo stránkách nastiňuj e. svým zhuštěným a j a
a jadrn)T11l s lohem celý soubor problému populační politiky. Pojednává 
o dosavadních směrech populační teorie a politiky: před Malthusem, 
o obratu zpúsobeném učením Malthus.ovým a o sporu o ně; k němu za
ujímá autor stanovisko svými definicemi absolutního a relativního pi-e
lidnění. Absolutní pi'elidnění j es t mu nepoměl' mezi počtem obyvatelsttva 
a tec hni c k o u mo·žností obživu vyráběti. kd ežto relativním jest ne
poměl' mezi počtem obyvatelstva a hospodářsko-právní možností obživy. 
Absolutního pi"elidnění v přítomnosti není. Otázka leží tedy jen ve spo
lečenském zřízení - Dále pojednává autor o stanovi sku populační poli
tiky nové doby, která věnuje více péče kvalitě populačního tělesa než 
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kvantitě jeho a· tím ústí do' politiky sociální. Stať končí krátk)' m odstav
cem o "populační stati stic e. 

Prof. Dr. Frant. Weyr vrací se v článku »Úprava právního 
postavení politických stran« k svojí JIZ dříve 'opětovně obhajované 
myšlence o nutnosti právní úp ravy politických stran. Ta plyne au
toru z jeho přímočarého a důsledného chápání poměrného zastoup eni. 
lJopírá -vllb ec, že by dnešní odevzdávání hlasů pro určité kandidátky bylo 
volbou v technickém slova smyslu a navrhuje , aby oba úkony spojené 
dnes v jednom vol'ebním aktu: vo lb a ' stra n a vo lba k andidátll této strany, 
byly oddě l eny t ak, aby každý 'V'o lič nejprve se p1-ih lási1 k určité straně 
a to buď dal jí svůj hlas j en za úče l em volby neb o se stal jejím organi
sova.n)'m pří s lušníkem. Tito poslední měli by právo účastnit se v oleb 
uvnitř strany, jimiž by strana pos ílala za sebe na ni přip adající p očet 
poslanců . Zákon, jenž by upr avoval právní pos tavení politických stran, 
obsahoval by hlavně ustanovení o tvorbě orgánů strany a jejich komp e
tenci a dál e us tanoveni o inkompatibilitě mezi členstvím výkonného V)-
boru s trany a poslanecuvím za stranu. Jen tak možno odstraniti výtku 
sam ozvané o·ligarchie , kterou representují předáci · dnešních stran, jichž 
organi sační normy po právu neexis tují n ejsouce známy našem u práv-
nímu řádu. -n-

Prof. Dr. J;w Kallab v úvaze »Pohnutky nízké a nečestné« ujasúuj e 
pi-esvědčivým zpúsobem s tejnojmenn§ problem, jenž souvisí těsně s kri
minálně politickou snaho u, vyp ovídající mnoho o pokroku a směrnicích 
vývoje trestního práva. Vedl e: obj ektivních a subj ektivních .integrujících 
znaků tr estného č inu (pi'-íče tn ost i a zavině ní) lze už íti ještě jiných du-, 
ševních s tavů pacha t elolvýc h j ako regulatívll potřebn os ti různých druhl't 
trestní r eakce státní . Po rozboru pojmů ch arakteru. smýš lení, pohnutky 
(kterou lze cháp ati jednak jako »psychickou příč inu skutku «, jednak jako 
:·smýšlellí , Jež umožúuje, aby pohnutky určitého druhu vyústily v čin.:), 
s nimi ž zákonocl á rcové. za uvedeným účelem operují, l\ozh od uj e se p ro 
poj em sm)-š lení , jenž jako »sympton ch a rakteru « prakticky nejlépe 
Ll spokojuj e. Účelnou cestou, kterou so udce dochází k p odřaděným pojmúm, 
charakterisu jicím st r ánky du ševního života pachatelova, jes t hodnocení 
těchto psychickýc h zj evll podl e no rem obj ek ti vních (t. j . t akových , »j ež 
~ i můžeme m y sliti jako chtění subjektu, j enž by nepodléhal lidským sla
bostem a špatnostem, jenž by při svém chtění se říd il jen t ím, co v lid
ství j es t trv aléh o na efemerních životech j ednotlivých lidí nezáJvi s léllO«) 
kte r é jsou mlčky tr e~ tníin právem delegován y ---'- právě ja.ko při zásadě 
volného oceňování prúvodll so ubor norem logiky - při čemž »soudcc 
má trestní či n i v inu zkoumati v j ejich so uvis losti s os t atn ím ž ivotem 
pach at elovY:-m a t eprve podle souborného t ohoto ob raz u si utvořiti l IS U

dek, zda pachatel jedna l v souh1a.s e s obj ekt~vní normou nějako u , neb 
zda se pwti ní prohřeš i1 « . Zhuštěné závěry autorovy nevysvětluj í jen 
podst aty při sluš ný ch ust anovení pla tného práva, ný brž dáva jí t éž zákono-
dárci pro budoucnost t eo r eti cky o dúvo'dněn ou direktivu. D. 

Prof. Dr. J osef Vacek ve svém .poj ednání »0 zasnoubení v církev
'ním právu římsko-katoHckém« , úryvku to z chystané obšírnější práce, 
podává jasn§m a přehledn)'m způsobem hi st o rický vý!voj a význam instl
ttic e zasnoub ení dodávaj e k tomu kritické pozná.mky. P rof . Vacek úvo
(l em objasň uj e soc iologickY:' podklad této in stituce v dobách sociálních 
clrným slohem celý soubor problému populační politiky. ' Pojednává 
,·. o c iologické pod st aty instituce zasno ub ení v dobách útva rll s tátních; t ll 

.i (' dn o u pokládá se zasn oub ení za skutečný poměr právní. podruhé Z:lse 
v" h ledem k soc iá lní dúlež itos ti ins tituc e manželství up írá se zasnoub ení 
vllbec právní závaznost. Nás ledné sy stémy právní n á rodú , ve kter)' ch se 
začal o š ířiti kře sťans tví, zau jíma j í odmít3lvé stanovisko k otázce závn
nos ti smlo uvy zásnubní a t ak t aké původní křesťanství o závaznostI 
zasnoub ení nevys lovuj e svůj názor. Až právozna lectví církve řím.-kat. po 
styku s n á rody germánskými a slovanskými stanoví právní závaznost 
zasnollb ení , propújčuj e proti zasno ubenému . který npdostál 7ávazku, Ž ét

lobu a uvaluje n aň pi-ekážku manžel stv í vylu č uj ící. Kanonist ická doktn 
na, Tridentinum a d ec r etum »N e temere « zpúsob ily poklesnutí právníh o 
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významu zasnoubení a přinesly řaldu novot, ale ne do té míry. aby stále 
neviděly v instituci zasnoubení poměr právní. Teprve Codex opouští tyto 
tradiční názory církve řím. kat. a prohlašuje zcela. otevřeně, že závazek 
ze zasnoubení není závazkem právním, jest pouze t. zv. obligatid natu
ralis t. j. nežalovatelný a neuznává zasnoubení za jakoukoliv překážku 
manželství. Uznává toliko - ovšem: nelogicky - že strana bezdůvodne 
zasnoubení zrušivší jest povinna straně druhé nahraditi škoduskutečne 
vzešlou. -Km.-

Prof. dr Baxa ve článku »Zásada dělení moci ve státu a soustava 
parlamentární sleduje! geneticky vznik a vliv nauky Montesquieu-ovy 
o dě1 bě moci státní, jak vyvozena ze zidelisované a tím i zkreslené 
ústavy severoamerické, v Evropě palk byla postulátem politickým školy 
konstituční se zřejmou tendencí proti absolutismu panovnickému. Tato 
politická tendence nauky, jež téměř během celého 19. století probíjela se 
k uznání a přijata pak 'Ve všech ústavách jako princip vedoucí, je při
činou, že nebyla včas poznána její protichťtdnost se systémem parlament
ním, s nímž ve většině případťt na evropské pevnině je kombinována, 
neboť, je-li aspoú částečně možné materielní dělení funkcí státních, není 
tomu tak naprosto při formálním dělení. Systém parlamentní, jehož ku
lébkou je Anglie, na pevnině nejprve jako ústavní zvyklosti zaveden).' , 
potom v řadě monarchií a zvláště republik Ci u nás!) ústavními zákony 
zaručený je neslučitelný s principem dělby důsledně provedeným, ktery 
jako politická zásad<lJ ustupúje ze sféry aktuelnosti do historie se za-
nikem absolutismu. V. V, ' 

Pr.af. Dr. Dobroslav Krejčí ukládá v obšírné stati »Pojmy«, »poli-, 
tika«, »národní hospodářství« a »národohospodářská politika« materiál, 
který je 'v}"sledkem jeho úvah o základních pojmech národního hospo
tlářství. Osou jejich je snaha podati především jasnou definici národo
hospodářské politiky. Za tím účelem tvoří předmět jeho spekulace zá
kladní pojem »politikac, již Idefinuje jako »snahu uprarviti jisté poměry 
Dulle něčích zájmů, pokud se úpráva ta dotýká zájmú veřejných« - při 
::emž postupuje metodou induktivní. Rozdělení pojmu politiky možno 
provésti podle subjektu, předmětu, zájmu, způsobu úpravy, projevu sna
hy a podkladu, o nějž se snaha ·opírá. K definici vědy politické používá. 
důsledně pojmu vědy jak jej vyložil loni při konstrukci vědy statistické. 
Věda je mu ve smyslu dynamickém »soustavnou činností, cílevědomou 
a účelnou, která směřuje k obohacení lidských vědomostí o nové p.o.znat
ky «, ve smyslu statickém znamená pak »soustavný soubor výsledků urči
tého v)Tseku takové činnosti « . Aby vymezil konečně p.ajem nár.odohospo
dái'ské politiky, definuje - věren své metodě - pojem národního h(J' 

spodářství a proto zabývá se zase pojmy »statek«, »stav ho·sp.adářský .. , 
x hospodářský subjekt« a »hospodaření « . N árodoholspodářská politika ' je 
~: ak »soubor snah po úpravě národohosp,odářských poměrů podle jak)Tch
koli poměru podle zájmú národního hospodáhtví (t. j. souboru jednotl!
vých hospodářství uvnitř určitého nár.oda«). Výměr vědy o národoho
spodářské politice podává sel obdobně z definice :vědy politické, právě 
jako věda o národohospodářské politice rozpadá se analogicky na teore
tickou historickou a praktickou, jejíž vůdčí ideou je dobro celku, t. j. 
mravní ideál co možná největšího zdokonalení a obšťastnění lidstV(l<, 
0d vědy o národohospbdářské politice je rozlišovati nauku o národo
i~ospodářslcé po·litice, která představuje autorovi jen určitý vý~ek vě.dy 
(; ní, totiž jen soustavu obecných poznatků o národohospodářske politlCi~ 
v jejím celku. D. 

Prof. Dr Rud. Dominik. Prameny čs. burs,orvního práva v dějinném 
vývoji, v studii k úvodní kapitole knihy: »Burs(wní obchody po stránce 
urávní stručně a zhuštěně podává autor nástin vývoje bursovního práva 
od pr~ního počfttku ediktu Marie Terezie, který pro jeho historickí 
i právnický obsah uvádí v plném ypůvodním zněpí. yystižnou. zkr.atl<.l'l! 
zachycuje každou podstatnou zmenu a vyzveda vsechny knstaltsaCí1.1 
prvky bursovního práva z různých etap ,vývoje: definici bursy, její účel, 
předmět obchodu. znamenání kursů, policejní dozor, instituce dohodců . 
zakaz pokoutních obchodů, umělé tvoření kursťt, obchodú lhútních a 
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premiov)Tch, navštěvování bursy, změnly vzniklé zásadou , samosprávy 
bursy a její okleštění novelou z r. 1903. Stejně sleduje vývoj i v obla
sti u~eiského práva až po neJnovější jeho úpravu zák. z r. 1922. Poslední 
část pojednává Q prá'vu obyčejovém jako pramenu práva. - M>-d . . 

Clánek prof. Dr. J. Sedláčka »Poznámlrý k navrhované reformě de
dického ptáva« je jednou z řady studií, jež věnuje reformě občanskéh o
zákoníka. Nepouští se do teoretických sporů, ale vždy krátce vyjádří sve 
stanovisko k určitému ustanovení právnímu a navrhuje pak formulaci ~ 
již pokláciá za účelinou. Tak navrhuje jasnější znění § 540 (nezpůsobilost 
dědická pro zločin proti zůstaviteli) a úpravu § 561-562 (akrescence) . 
lJ §§ 567, 568, 616' upozorňujeme ve srovnání s řádem o zbavení s'V'~
právnosti na ne srovnalo,st, že osoba částečně zbavená svéprávnosti je. 
jde-li o možnost pořizolvati, v nevýho'dnější posici než úplně zbavená
Souhlasí se zostřenímI solemnit allografního testamentu, navrhuje do
plnění § 585 tak, že svědko,vé testamentu musí býti do 6 měsíců u soudu 
pi"ísežně vyslechnuti. Vytýká pak, že nebylo pamatováno néllodstranění 

, redakčního pokle~ku v druhé Iv'ětě § 693 a' schvéliluje rozšíření § 762 i n a. 
vdovu. Nový zákoník nemá býti jen překladem díla sice vžitého a osvěd 
čeného' 3le nutno vždy přihlížeti i k právu na Slovensku platnému, které 
může v leckterém směru vhodně doplniti obč. i , platný V' histor. zemích 
(ustanovení o větevném majetku). Ský. 

Prof. Dr. Jan Lovenstein v článku »Finanční věda v rámci národo
hospodářské noetiky« aplikuje Engliš,ovy noetické principy a svoje do
savadní úvahy Ol hodnotě na pole vědy finanční. Klade požaldavek, aby 
věda finanční měla jediný vrchní pojem, který by byl podřazen vrchnímu 
pojmu národohospodářské vědy, neboť finanční věda je odvětvím věd 
národohospodářských, ale který by se ,od něj lišil tím, co činí finančn í 
vědu samostatnou. Může zde ovšem jíti jen. o objektivní postulát llá
rodohospodál-sk)-, který vyjadřuje Engliš jako ideál člověka , Lovenstein 
formuluje jako minimum zla'. Vrchní postulát finanční vědy nalézá pak 
Lovenstein v rel a t i vně III U t n é m min i m u z a tíž e n í pop I a t
n é hoc é I k u i jed not k Y. Lovenstein nastiňuje pak důsledky to
hoto ústředního postulátu fin. 'Vědy. Z minimálního zatížení celku mu 
vyplývají úkoly fin. vědy: znáti minimální nutná vydání, znáti výši a ráz 
p1-íjmú, sd,ělávati rozpočet a konečně znáti možnost a účelnost příjmů 
mimořádných. Z minimálního zatížení poplatné jednotky vyplý'v'á klíč , 
jak mají býti příjmy veř. svazku reparto'Vány. A zde dochází autor k pra
vému opaku t. zv. prospěchové theorie totiž k zásadě: čím větší (dúle
žitější, nezbytnější) prospěch, tím nižší ekvivalent. Služby nejdůleži
tější má pak poskytovati stát úplně zdarma (ochrana života a majetku) , 
aby se nenalezl nikdo, koho by cena' jejich odra,dila od jejich konsumu. 
Neboť výška dávky a intensita potřeby služby, která se za ní po.skytuje. 
jsou dvě složky tíživosti dá,vky. Do tohoto rámcel pak velmi dobře za
padají autol-ovi poučky dosavadních učebnic fin . vědy o třídění zásad 
státního hosp,od'iření: soukromohospodářské, veř. podniku, poplatkf)v~ 
a obecn0ho výdaje i o t. zv. zásadách daňových. -n-

Článek Jue K. Koukala: "Vliv Husových názorů o poměru státu 
a církve na čtyři artikule pražské« propracovává podrobně na základe 
obsáhlé znalosti husovské literatury thesi ,prof. Vacka 1Vyslovenou. 
v »Právních názorech , o vlivu Husově na formulaci čtyř artikulů, pokud 
týkají se poměrů církve a státu. Jde především o artikule třetí a čtvrtf,. 
neboť při prvních dvou (svobodné hlásální slova božího, přijímání pod
obojí) činnost státu omezuje se na pouhou garancii. P ,okud jde o artikul 
třetí (světské panování kněží), při čemž vliv Husův zdá se sporný pro 
nejasnost této otázky v jeho dílech, rozhoduje se autor na základě pu
drobného. pr.ozkoumání příslušných míst v Husových spisech pro kladné-
7odpovědění. Vliv HtistlV na redaktory čtyř artikulů je nepopíratelný ve 
čtvrtém. artikulu , (stavování hříchtl atd .) thematu to Husem č!tsto diskl1-
tovaném. Studie je uzavřena dolíčením ostatních Husových názorů na stát. 
pramenících ve \iVicliffovi. jak st:1.ly f·e podkladem národní církve kališ
nické, jež až do s.vého zániku byla uchovaťelkou velkých reformátl)r-
~]<)'T ch tradicí husovských. V . V. 

I 
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Erster deuts.cher juristentag in der Tschechoslowakei. Verhandlun
g en. Prageľ,Turist. Zeitschrift. (Kommission: Kraus, Reichenberg). 8u'. 

l5-1. - Vybúr prvního sjezdu německých právníků v Československu vy
dal protokoly o ~jezdu kOllé' .. ném dne 19. a 20. května 1923 v Karlových 
Varech. Teprve jejich vydáI,lí dává nám přehlédnouti celkovou práci, jíž 
j e možno vzdáti plnou čest a chválu. J ednáJní, až na někO'lik menších '1a
rážek zejména.: předsedy sen. prof. Mayra-Hartinga: v úvodní řeči . o utla
čeném německém lidu, byla vesměs věcná a svědčila o nevšední víh. 
připraverlOsti a živém zájmu. Debata byla zpestřena také účastníky z Ně 
mecka hlavně z Berlína (Stapp, Heymann, Kipp) a z Rakouska. Celkem 
bylo konáno !O schúZÍ včetně zahajovacího a konečnéhO' zasedání. Na 
pořadu byly tyto otazky: 1. Reforma občanského práva; 2. Reforma vy
vl<lstpění; .3. Reforma studia; 4. Příslušnost k rlO'zhodování . o nárocích 
proti státu; 5. Rakouský zákon o obecně hospodářských podnicích; b. 
Správ:ně soudní příslušnost okresních a župních úřadů; 7. Reforma trest
ního práva; 8. Dai1.:O'vá reforma. Výsledkem konečným bylo ustavení »Stá. · 
!ého výboru sjezdu německých právníků v Československu. I!: 

Sjezd a jeho protokoly zasluhují pozornosti i vzhledem k našemtt 
příštímu sjezdu, který časově se opož.ďuje :Q1 dvě léta. A budiž dovolena 
i kacířská poznámka: Sjezdu německého účastnilo se jako členů 31 po
s luchačů práv. (:eský sjezd podle dosavadních dispO'sic připouští pouze 
a bsolvované právníky. V tom je podstatný rozdíl, ale tolik je jisto, žt: 
absolvováním stane se tak málo člověk právníkem jako zápisem na fa
kultu a nemůže tedy absolutorium býti nějakým kriteriem, když k němu 
není ani třeba nutno vědomostí potřebných pro státní zkoušky a do-
kto,rát. . Čao 

Časopis pro vědu právní a státní roč III. (1924) čís. 1.-11. přináší 
článek Otakara K I a p k y a druhém mezinárodním kongrese pro vědy 
správní v Bruselu, obsahující kromě značně podrobného referátu kriticke 
poznámky k jednáním sjezdovým, d.ále článek prof. Sed I á č k a pokra
cující v jeho »Poznámkách k revisi občanského zákoníka « z minulého ľOč
níku, studii Václava Řeh o ř k y » Promlčecí lhůta p,rávních jednání den
ního životac a Zdeňka N e u b a u e r a »Meze moci nařizovací " která za 
u jímá stanovisk,o k známému loňskému sp oľu státovědeckému z hlediska 
theorie normativní. V oddíle » Liteľatuľa <r otištěn je zejména obsáhlý ľ e 
ferát o H a t s che k o v ě díle »Vi::ilkerrecht als System ľechtlich b e-
deutsameľ Staatsakte« od Dr. Bohumila.: K uč e r y. -n-

Bruselská Revue de droit pénal et de criminologie, III. ročník, 
( str. !I 80) přináší č l ánky kriminologické z oboru práva trestního. soud
n ího lékařství a vědecké policie .(nauky blížící se kriminalistic e v e smy
s lu Grossově). Všeobecnou za,jímavo,st má zejména pojednání dľa A I e
x a n d e ľ a: » Contľibution a I'étude de la psychologie des délinquants <': , 
kde autOľ na základě textů roztřídil vězně pozorovall1é v laboratoi-i 
v Brus elu - Sanit-Gilles na 6 ti-Id, z nich ž k aždá vyžaduje individuel
ního způsobu vý k onu tľestu. Dr., G a l e t po jednává O ženě zločinné 
v Belgii , S ch u i n d o recidivě , dr. H o ven ve článku )) Contribution 
.a l'étude de s delinquantes aliénées « dotýká se zajímavé a též pro n ás 
a ktueln'í otázky ústavu PľO vězně duševně choľé a! přimlouvá se , ab y 
není-li možno zříditi ústav toho druhu zcela samostatný, nebyl přičleií.o
v án jako v Belgii ústavu choromyslných, ný b'rž trestnici. Umístění v ta
kov ém ústa'Vě má se díti na, dobu neurčitou . Po článcích kriminologl
<, k)' ch , psaných dle belgické tľadice většinou lékaři , bude právního hi
storika zajímati pojednání G a rdi h a, s o v o o tr estním právu attickém 
a dílech řecký-ch tragikii Revu e přináší boh ato u judikaturu, bibliografii 
a zpľávy z celé.ho ~ věta. Z těchto rozsab em i n jímavostí vyniká v ýklad 
řiditele D e I i e r n e u x o, tres tnici' mlacl is tv ý c h (pľi son- école) v M en :
plasu, kteľá je po mnohých stránkách ji stě z nejzajímavějších ústavú 
t oho dľuhu na evrop ském kontinentě. Dr. Solnař. 

Nákladem S. C. P. "Všehrd" v Praze. Redaktor dr. František Cáda . 

Tiskl B. Stýblo v Praze, Václavské nám. 28. 

ROČNlK v. 

v 
LIST ČE 

V poslední 
zákona o zm 
tiskopisu ve v 
úvahu tuto píši, 
lené poslan 
jak senátem, 
naznačil kol. 
politiky-zákon 
proti mnohdy 
val se hod noc 
~ím zpúsQbem 
čest vYdána 
výši ~lOby, 
zení trestního, 
tisku, jak jsem 
poslanecké sn 

možno ve 
zodpovědnosti 
.stupně viny. 

2. Uražen 
zadostiučinění. 

3. Zvláštní 
respek tován o a 
redaktora v 
odvislost od 

4. V 
tivní opatření 
bezdůvodným 

Zda zá 
při němž se 

§ 1. praví: 


