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pl-. \'álečnou náhradou nebo iinými rušiv~'l11i okolnostmi), isou 
tu síl}', které plIsobí k obnovení rovnováhy té, Je 11 Ž e 111 e
c h Zl n i s m II s t e II n e z á 1 e ž í, iak předpokládá kvatitativnÍ 
tlleorie. v převodech peněz a v P II s ob e 11 í z vět š e n é 11 o 
resp, z m e 11 Š e 11 é 11 o m II o Ž s tví pen ě z v o b o ll ' Z e-
111 í '11 11 a cen"f, 11~' b r ž spí š e \' p tl s o b e II í 11 a s 111 ě-
11 e Č II é k II r s y, 

Hovorna. 

l'iěmecká věda a vlastenecká sociologie česká. (Ukázka z předmluvy 
k m. svazku Chalupného "Sociologie«). 

»První svazek toh:Jto díla vznikl za prvá dvě leta ·války, za hnh 
ylády Stiirgkhov:r; onen den roku 1916. kdy jsem rukopis jeho přivezl a 
odendal do tiskárny do Berouna, StUrgkh' zahynul rukou Bedřicha Adlera. 
Snad je v tom více než pouhá náhoda, Tolik mohu aspoň · konstatovat, že 
y oné době. kdy nejhrubším násilím isme byli vháněni do hmotného i du
-:hovního jha německého, l;d:r v knize J, Macka censura zabavila i přirov
nání Smitha ke Kantovi, jako pr~' nepřípustné snižování německé vědy, 
iádn~' spis česk~, neodvážil se tak bez obalu hlásit k sourodé vědě Íral1-
cOllzské. anglické a ruské a tak rozhodně potírat nadutost a nedómyšlenost 
Yěd~" německé, jako spis mlH. Profesor-i J:ngliš a We'yr, kteří v »Lidových 
0Jo"inách« brněl1sk~'ch napadli mou knihu, neopomenuli diplomaticky po
:o;ta"ir na pranH tuto moji neúctu k německ:\'m vědc!"!m (viz mou brožuru 

. " jJn"ní česká sociologie a poslední odpadky brněnské kritiky« z r. 1917); 
7ajímavo. že denunciace proti Jiráskovi a iin~'m spisovatelLlm českým, tak 
také tento útok vyšel z Brna. Ale kosa přišla na kAmen, okolnosti ulomily 

lební bilance u\r ádějí v souvislost a navzájem odvažují. I kdyby se po
hyb}" dovozu zbJžÍ a v:\'vozu daly docela odvoditi ze směnné hodnoty 
pen ě z. nepostačÍ pr-ece nikterak odvolati se na směnnou hodnotu peněz,
chceme-Ji odll vodniti zásilky kapitálové a platy úrokll, nebo ÍlspJry za
sílané domll v:rstěhovalci a pohyby peněz, které souvisejí . s mezinárodní
mi cestami. Wieser má tudíž za to, že sluší příčinu toho že mezinár .:>dní 
platební bilance nějaké země směřuje stále a stále k rovnováze, hledati 
jinde. Mezinárodní platební bilance není ničím jiným než součtem osob
ních bilancí \' národě; jako pak v každém jednotlivém hosp.:>dářstvÍ je 
snaha po hospodářské rovnováze, tak se snaha ta Iprojevuje i v meziná
rodní platební bilanci. - První námitka je nepochybně správná. Ale ne_ 
plyne z ní nikterak, že b:\" se theorie klasická musela zce]-a zavrhnJut. 
nS'brž třeba ji jen doplnit tak. aby se nevztahovala jen na dovoz a vývoz, 
ni"brž také na ostatní platy. Pokud se ti'če další námitky, možno doznati. 
že některé položk:l" mezinár Jdní platební bilance jsou na výši směnečnýc]l 
kursú celkem nezávisly. To však nevadí. stačí, jestliže u jiných tomu tak 
není. jimi děje se pak ono vyrovnánÍ. Pokládám ted~' jádro klasické theorie 
- arci v té modifikaci, jak nahoře podána - přece jen za správné. Arci 
je mJžno také »umělé« vyrovnání platební bilance pomocí nov:\Tch V:\' Pllj
ček soukromník!"!. zvláště však státu. Ale to není možno trvale a v přílišné 
míře: proti tomu pľlsobí přece ien ona snaha po hospodářské rovnJváze 
llahoře zmÍllěn:'!. V tom směrú možno přece jen onu theJrii o vyrovnávání 
se \"zájemn~'ch plat{1 doplniti ještě vS'vod;' \Vieserov~·mi. 
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hrot moznym Í1činlo'llll nápověd i oněch š leohetníkiL kniha má ncpropadlct 
kOllfiskaci ani jú Thalerhofu.«':' ) 

l( podstatě demokracie. Ve vídeňské právnické společi1Jsti -promlu v'ir 
n!inulého měsícE) za přítomnosti presidenta rakouské republiky znám)" pro
fesor dr. Kelsen na thema: »Podstata a cena demokracie«. Demokracie je 
i u nás 'J kI"íd len)'m slovem dneška a jsou již z té příčiny vývody Kels enovy 
v nejednom směru i pro nás zajímavy. Idea demokraci e zahrnuje v sobě, 
dle Kelsena dva nej š irší postuláty: požadavek svobody a požadavek rov
nosti. O svobJdě lze pak tehdy mluviti . nejsme-li ov I ád:.'Ul i ; rovnost je však 
jen tehdy myslitelna, necháme-li se, třebas jen v jistých mez ích , ovládati .. 
Rousseau vyhranil po žadavek svobody nejostřeji . Dle n ěh:> jest občan vol
n~'m, svob)dn~lm jen v okamžiku volby poslance neho účast i na lido\'ém 
hlasování; avšak i tu podlehne vět š in ě - tomu ovšem nelze odpomoci. -
S tát sám mlHe, po názo ru Rousseau, vz niknouti jedině j e d n ) h I a s n o stí : 
jeho da lší vývoj jest ovšem možn:\' m toliko uSlleseními vět š iny: kdyby i tu 
bylo potřebí rJvněž jednohlasnosti, by l by v:<;voj státu sotva mysliteln ý". 
Princip majority jest ospravedlněn toliko představou, že ne-Ii nikdo. to ž' 
plece pokud mo žno nejmenší p .) če t jedinct"1 musi svou v mi podrob iti \'ětši n ě . 
Tím myšlenka individuelní svobody, která jest přiro zeně nedosažitelnou, 
ustupuje do pozadí oproti metaf~'s ické 'osob ě státu. kte r ~! nabývá samo_ 
statnosti tím, že jeho víHe jako vľtle cell\u platí více jako vMe jednotl i\'ciL 
Z toho vyplývá dále, že jedinec jest svobodný m toliko v organickél11 s po
iení s jinými jedinci, toti ž ve státním řádě. Rousseau vyjadřuje to p ěknými 
s lov)", »že poddan~' vzdává se své svobody, ab)' ji jako státní občan dJstal 
opět z p ět«. Na místě svobody jednotlivce nastupuje svobodni' stát a pJuze 
v tomto mľtže bý"ti ob čan svohodn~l\l1. Kdo se nechce stá tní vľtl i 1)Jd robiti . 
jest přinucen státem, aby by l svobodni' m. Zní to paradoxn ě, a le jest to 
poslední článek bgického v9voje SVObody jednotlivce k sociálnímu stá tu . 
Tímto vývojem vysvětluje se též myslénka ochrany menšin a její u s kuteč
n ění dle zásady úměrnosti. Nejč istší. tak zv. bezprostřední demokracií, jest 
ovšem hlasování lidu nebo reíerendu111. Tv to získá vají prľlběh em války i 
při mínvém jednání (v iz hlasování na Těšínsku) velik~f ch sympatií. Vzhl e
dem k těmto ideám, žádá Lenin ve sV:<'ch spisech odstranění pa rl amenta
r~smu. ale konec koncll nemohli se jej ani bolšev ici vzdáti. neboť krátká 
doba trvání poslan eckj"ch mandáUt . možnost 'Jkamžitého odvolán()Joslanct"1 " 
jest jen dalším vyhrfl-n ěním principu pravé demokracie. Zkušenosti v Rusku , 
obzvláš t ě volby poslanců dle jednotlivi"ch hOSP'Jdářských podnikil, nasvěd--
čuií tomu, že ty to reíormy bolšev ické jsou v pO-krJč il:\' ch s tátech neprove-
ditelny. Rusko trpí následkem toho hypertrofií sbori'1 zas tupitelských. které 
mají snahu vyř i zJVati ka žd::" případ až do nejmenších jednotlivostí a po
drobností, č ím ž prý se demokratisuje i správa. Demokracie jest ve své 
n ejvlastněj š í podstatě mysli te ln a jen v pomě rech primitiv ních ; bolšev ismus 
žádá sice v teorii odst ranění jakékoliv v rchnosti a ]Ddřízenosti , v praksľ 
naproti tomu zavádí diktatu ru jednotlivých osob ;jistě nedemokrat ické jest 
bolševické 'Jmezení parlamentarismu na třídu proletářfl , což jest jist ě kro_ 
kem zpě t a mělo by v zápětí vyt voření středověkých stavľl (dě lník !"l. ře-
meslníkll, úřednikl\ měšfantl atd.) . Jednota státu není však deště jed-
notou lidu a jedlntná vľtle lidu jest konec koncľl představou velmi probl ema-
ti ckou, neboť massa lidu nemlUe př i rozeně sama ze sebe vynésti vľtli; k-
tomu potřebuje vedoucí osolJ11osti · a tak na konec v ládn e zase n ěko lik nad 
mnohými. Ovšem, pravá del110kracie p rostředku je nejlepší výběr vtlclcľl. p .)-
něvadž umo žlíuje jich vo ln}1 hoi, při čemž ro zhodují toliko schopnosti vľldcľ\. 
A však vedení třeba s i vlldci nej lepšími. oclpJruje podstat ě demokracie, která 

,:, ) N\'brž naopak stalo se n ěco zcela neočekáva n ého: Velezrúdn:\r 
spis hrdinného soci '.) loga českého přijat by l podle novinářsk}lch zpdt \, clO' 
Nejvyšší kn ihovny. ' \ V. 
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q-Iučuje vlastně jakékoii" vedení a Y{ldcovstvL Na otázku, jak se ll1á naložit i 
v ideálním státě s výtečným vÍldcem lidu, odpovídá Sokrates v Platonoy ě 
Politei, žé vLldce takový má b}-ti }jstě , ctěn a zboži'Dván, že však v ideál 
ním státě není pro něj místa a že musí proto býti poslán za hranice; y e 
skutečnosti má se věc ovšem jinak, neboť pokud IidstvJ nepozllstává z bohll , 
jak praví Rousseau, bude vždy menšina vládnoti většin ě . Není-li tedy 
možno dosáhnouti rovllJsti všech, jest jistě alespoň velmi cenným, že ye 
s tátě demokratickém všichni občané mají možnost dosáhnouti všech funk cí 
státu, což však opět předpokládá stejnou virchovu ' prJ myšlenku státn í, 
Uerá za dnešních pom~rú není ovšem Q1ložna. Rovněž vymezení pojmu 
"Iid«, jako nositele myš lenky státní, jest velmi obtí žné. Z massy obyvatelÍl 
s tátu nutno vyjm )uti děti a choromyslné vždy, cizozeDlce, ženy. z ločince 
za U1-čit~' ch okolností od spoluúčasti. Ve skutečno sti poz{lstává lid z těch . 
jež vykonávají skutečně svá práva nebo aSPJň právo volebnÍ. Volba zá 
stupců z massj' lidu jest zkušebním kamenem demokratické ústavy. Vznik 
demokratických státl! poválečnirch a jich ústavy ukazují, že ani všeo_ 
hecné a stejné hlasovací právo nepřivodí vládu socialismu, nebJ! dělnick~r 
proletariát netvoří v žádné společnosti přev ázný počet občani'1 pJliticky 
~véprávn~' ch. Pravá demokraci e váží si každého přesvědčení i odli šnéh o 
názJru . Oposice menš iny není pravé demokracii obtížnoll, naopak v ítanou. 
nebot nemúŽe jejího vlivu postrádati. Pro moderní demokracii neplatí proto 
zásada majority, nýbrž zásada autoritv. C h-

Literatura. 
Dr. H. K r a b b e, pj"()Tesor státního práva na uni\ ' ersitě v Leidenu ' 

l) i c 111 ode r II e S t a a t s i d e e, Iiaag. Martillus Nijhoii, 1919, německ é. 
lÍmhé dopl~lěné vyd{lI1Í, str. 31l. 

V předmluvě k této vysoce zajímavé publikaci podot~'ká autn r. že 
vznikla z v~l s l ed l((1 dřívější jehJ prúce, týkající se nauky o státní svrch o
vanosti. Spis b~-l sepsán pllvodně v řeči holandské a byl pak autorem 
pl eložen do jazyka německellO, aby se takto stal přístupnějším i cizozell1-
cllm. Rozvržen jest na 10 kapitol, z nichž nejdi'Iležitější jS JU první dvě ka
pitoly, jednající o a u t o rit ě st:1 t 1\; a p r á v n í a moc i v r c h n o
s t e n s k É" (Oberrigkeitsgewaltl a p r. á v ní. Ve sV}'ch výsledcích do
chází spis k názorům velmi b1ízk~rm teorii mé, Kelsen ovy a j. Základní 
myšlenl(Ju ieho jest protiva mezi starým a moderním pOjetím myšlenky 
státní. Podle staréhJ vystupuje vedle právní moci je š tě jiná, v íce méně 
na této nezávislá moc vrchnostenská, a koření 'proto názor ten v pi'e 1-
~ tavách abs.1lutistických: Staré »vrchnosti« straší ještě v nynějších sy_ 
stémech práva státního a správního, poněvadž jsou nadány zvláš tní samo
statnou »vrOhJlostenskou« mocí nařizovací, zakazJvací. donucovací a pod. 
Myšlenka právní suverenity (svrchovanosti) jen pracnč proti ní se uplat
llUje. V soustavách práva státního a svrávníhJ všelijak se pak konstruuje 
vzájemný poměr mezi vrchnostenskou a právní svrchovaností, při čemž 
dochází v jednotlivostech k nhným nedlls lednJstem a rozporllm. Auto r 
nastoluje ve svém spise výhradně p r á v n í svrchovanost, pr~rštící z prá\"
"ího řádu , a nepřipouští vedle této svrchovanJsti žádn~rch jill~r ch »mocí «. 
dospívaje tak v zásadě k stejn~rm di'ls ledktIm, jako já (s rQvnej mé "Základy 
filosofie .]Jrávní«). 

S ostatními výv Jdy autorov~rmi. zejména pokud týkaií se jeho ná
zoru o základech závaznosti práva (3. kapitol<l, str. 39- 145), nemohu arci 
plně souhlasiti , není zde však místa k podrobnější polemice prJti nim. 

Cituji Uiko místo ze sp isu, jež zdá se mi b~· ti zv lášt zajímavé a 
rříznačné pro naši českou literaturu: 




