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protože .jest spravedlivá, musil bYiCh ji napřed srovnati s' nějakou 
mravní zása.dou. ,S kterou to ale zásadou? Kdo dovede líc.!' lejl 
obsah? A kdyby byl i takový obsah vyřčen, bude zásada ta uznána 
všemi za měřítko takov€, aby se dle něho stanovily normy Qrávn'\ 
a neprávní? A jaký je pak r<ozdfI mezi právem, jak na ně nazitá prof. 

\ 

Kallab a mezi. ethikou? - ' 
Prof. Kallab napsaL o Weyrově knize »lákl,ady filosofie právní <ť 

obšírnou kritiku do Sborníku věd právnfch a státnkh (Ročník XX. , 
strana 114. a další). Weyr na tuto kritiku o drp:ovéděli v tomto časo
pLsu~ ročník 1920, strana 228. a další. V těchto úvahách není však pro 
dnešní naše thema nic podsta tně nového. 

I to pok~ádáme za zcela nedostatečný a neurčitý výklad, k,dy"i 
Kallab na str. 125. této své klriti,ky praV'ÍI vzhledem k odl~šen i /hled,iska ~ 
jež nám z určitých Hor,em činí normy ethické, od hlediska druhého~ 
které nám charakterisuje určité normy jako právní: »( v ethíce, i v 
právní vědě an~kipujeme postu'lovanou myšI.enk()!Vou jednotu, Cl to 
v ethice v ideálu cha r a k t e r u, v právní vědě v ideálu sp r a v e
d I II o st i«: Lze si něco určitého pod těmito slovy »chara'kter« a ' 
»spravedlnost« představiti? A mimo to, jaký přesný rozdíJ mezi 
ideálem charakteru a ideálem sprave,dlnosti, když požadujeme, aby 
ideální charakter byl také ideálně spravedIiv~' ? Pa!rno přece, 'že 
obsah pojmu »charakter« má v sobě část obsahu pojmu »spravedl
nost«. A takové pojmy, jichž obsah není úp}ně různý, nehodl se k 
rozlišování zjevů, jež nazýváme mravními, spravedlivým], odl zjevit 
nazývaných právními. -

Později hodláme promluviti o pojmu normy (součástí to po~mt.í 
»právo«) a o normativním nazírání. 

Vzpomínky na ústavní výbor revolučního Nár~d
n(ho ~hromážděni. 

František W e :r r. 
Od počátku světo'vé války z~ratili jsme obvyklé měrítko pro 

hístorický význam a dosah udá!lostlí~ ~ichž svědky nebo současníky 
jsm-e byli. Stalo se toho toHk, že smysly a zraky naše do jisté míry 
-otupěly. Ani brvou l1ehnul~ jsme, dozvídajíce se .a událostech, které' 
dříve byly by evropskými sensacemi. Vzpo'mínám, že v pohnutých 
dnech rozkladu ústředních mocno,stí , bezpros~ředně po naší v lastni 
národní revoluci, přinesly denní listy zprávu o abdikaci německého 
císaře Viléma II. v takových rozměrech a takovým způsobem, ja
kým obyčejně registrují se zprávy o odstoupení některého ministra. ' 

. Přes několikaleté napjetí, způsobené válečnými událostmi let 
1914-1918, ještě jednou vzplanulo u nás ohromné nadšení a živý 
smysl pr.o his"orický význam událostí, když na konci října ro'ku 
1918 došlo k naší vlastní revo'\ud a k založení samostatného státu 
československého. Všichni byli' isme prodchnuti · jedinečnou -veil,-
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kostí těchto hist.orickJ~Toh chvH~ zeimél1<l arciť ti z nás, jdmž osud -
často byla to více méně pr.ostá náhoda - dopřál aktivní účast na 
nádherné poEtické epopeji, která počal,a se odehrávati v sr\lci z·no
vuzřIzené ř'íše, v Praze. To platí jmenovitě O těch, ,kteří byl.i vy
sláni jako členové do první'ho' revolučního Náro:d.ního shromáždění, 
utvořeného z :původního Národního v}'boru, jenž zasedal a působH· . 
již ·drahnou dohu před p.olitickým převratem.*) Živý smysl pro hi- . 
storický význam toho, co se u nás dělo a čehož byli jsme často. 
uejen trpnými svědky, n~'brž i aktivními účastníky, n mnohých 
z nás nepotrval dlouho, aspoň ne tak dlouho. jak jsem si 
představoval. Vůbec nabyl jsem - a za'Nsté ne jen já - dojmu. že 
revotuc.e bezprostředně zažitá presentuje se nám zcela jinak) než 
obdobné politické události, o kterých se dovídáme jen z podání ht-· 
storkkého. Všichni zajisté korigovali jsme pr.oto SVLIj základní ná
zor na ně. Revoluce dřívější, o k~erýc'h do,Vlklali jsme se z dějepis
nS""ch dě1, nebo i soudobé, které jsme však sami neprožili, m'ěly pro 
nás mnoho typkké hlstorkké glorioly, ba řekl; bych přímo divadel- ' 
ního efektu - vzpomeňme na př. jen běžné představy o t. zv. velké 
francouzské revoluci! -, jež patřily jaksi' k nezbytným součástkám 
všech hi,storicky vÝznamnÝch lld8.lostí. Měli jsme nejistou představu. 
že k nim nezbytně ná.Ježf jis~é trvalé vzrušení cel:ého národa a jme
novitě jedno-tlivců, aktivně a bezprostředně na nich zúčastněnýc.11. 
prolítá krev, guHlotiny, náhlé soudy a jiné revoluční rekvisity. Re
voluce nekrvavé, moderně a elegantně provedené, nezdály se nám 
býtti pravvmi revolu-cemk Zapomínali jsme, že i v nejpohnutějŠlich 
dobách politických revoluci j'edlo, pilo, spalo) zpívalo se a chodBo 
na prochlizklll, že zkrátka 'normální živo! nikterak neustal. O něm 
ardf dějepiscové nám nevyprávějí. Nyní, kdy stati jsme se SOUČ3 °' 
níky iednoho z největších poHtkkýCih převratů sv,ětov~~ch a o-čítýmr 
svěďky a účastníky naší vlastní revoluce, mnohý z nás asi v dnchu 
si přÍznal, že ve své fantasii vše ta představoval si poněkud jinak. 
Úderem histori,cké hodiny národního osvo!bození neustaly totiž nHak 
naše vlastní a Hných spoluobčanů malicherné starosti každodenní, 
nezmizely triviálnosti všedního života, jehož vnějšf tvářnOSt ve1mi 
brzy vrátila se do obvYlkl:s.~c'h kolejí, nebylo zde oné leatrálnosti. . 
ji,ž předs+avovali jsme si jJc.lko hlavní a nezbytný rekvisit každé t. zv. 
»velké dobv«, zkrátka (·bjevila se br'zy ona známá a prostá hmo
~ařská stránka lidského života. Ro-zumÍ se, že ani u těch, kdož 
byli hlavními činiteli grandio~ního divadla, kterému se svého času 
abďivovat1 budo'u naši potomci. a s nimiž bylo se nám často stý
kati, nenac'hizeli jsme někdy všech těch vlas"ností, které byli jsme 
zvykH očekávat II osobností historkkého vvznamu. Vždyť je starÝm 
pr.avidlem. že k8ž,dv jednotldvec nutně sevšed'nÍ. stvkáme-li se s nim 
často oSOlbně. To platilo a platí též o historickj'rch osobách. Těm 

Ilo) Blíže jednám o této přeměně ve své »S o u s t a v ~ Č e· s k () s I o
ven s k é h 'J p r á v a stá t ní h Q", str. 51 a dalšf. 

4* 
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svédči~-hradně jen »hi,storick)" aspekt« . ča'sová a m'Í'S tní vzdálc~ 
nost od 'pozornvatele. 

Aspekt ten dostavÍ se jistě časem i prO' mnohé z tčoh, kteří 
s p,olupracovalli na v ybudováni naš,eho. IStátu. Mám za ~o, že je po
viriností je j1ch, aby - byť i jen pros t)'rmi vzpom,Í'úkami -- zachytil i 
něco z oněch událostí. jkhž svědky se stali. Mnohé, co nás dnes. 
kdy zmíněn:;;- tlspekt není ješ,tč dán. zajímá jen málo nebo vůbec 
ne, bude pozdější pnkolení nepoměrně více zajímati. Nebude-li 
mrtvou litero'l~ za0hyceno, Zluratí se navždy. Vz,pomínky nebudou 
míti jen v)'rznam' prostého ukojení vŠleldníl zvědavosti, nýbrž mohou 
se stá!i cennj'rmi pomúckami příštích Ihilstoriků. Ten, kdo vzpomíná 
událostí a osobností,' kterj'rch osobně sám seznal, má velkou a nena
hraditelnou výhodu autopsie před tím, kdo kresH a sestrojuj,e pouze 
podle ústnibo neho písemného podán í. byť by snad j, onomu chybě l, 
nravf' his torický taloent. 

Do-ba 'historick:ého. vyl íčení po.litického převratu .rol~u 1918 ještě 
nemustal'a a dlouho nenastane, doba 'prostých .osobních vzpomínek 
'šak Hž nastala ' a dlužno ji využÍ'ti . 'dokud nebude pozdě. Neboť ne

jel1 hdskf život, 111'brž i lidská pa,l11čť je vence krátká. Nelze namít
nouti.že nenadcšl,adoba ani pro prost.é vzpomínky (a jmenovitě pro 
jejiCih uveřejnění), poněvadž lidé, jichž se týkají, ještě žijÍ' a ,pltsobí 
v ,žIvotě yeřeJném, Neprozrazujeme žádllfrch intimit a netřeba nám 
proto' čeka,ti na smrt těchto osob. 

Chci. zde tudíž tlV'eře]l1iti někol:ík vzpomínek na své púsobení 
v ustavním v1rboru N~rodllíha shromáždění. Jsem z tě,ch někoľik i:i 
málo osob, které Olel počátku až do ko'nce jeho činnosti byli jeho 
členy. Z těch všichni. kromě mne, jsou nadál'e v aktivním poli,tioké.111 
ž,jvotě činni , takže nenÍ' jisto, ba ani pravdčpodobno, že snad někdo 
z nich podnikne podoboU! práci. Není ,to té{věcí čistokrevl1}Tch po1i
tikll čt nepatří' ani k jejiCih- typickému nadállí, aby v ústraní v,ZPO
m'ina1i -';ehokoliv. Liji v}'hradně v přítomnos~l a poměrně m.1ior se 
starají o minulost a 'budoHcnost. Odstoup,Í'-lí konečně z politického 
kolbiště (nuceně nebo dobrovolně). ,pí'ší y nejlepším případě své 
\'I~L tni memoáry. 
, Vzpomínky 111é t~rkajl se jen veHce ma!'ého výseku z povš'ech-

11~'ch údálosití revolučn:íi~h. Z(1)ývají sle toliko parlamentárními udá
lostl11E a z těch jen oné čás~'Í, která odehrála se v ústavním výboru 
Národního shromážděnÍ. Je to tedy málo, a1e toto málo je 'vetmi 
y~rzn:1mné. ' Vždyť tam - a ne v plenárních schůzích parlamentu. 
ani ne v jednotliv\roh kllllbeoh poslaneckých - bylo ohnisk"o, ze kte
rého vyšel základní ústavní zákon naší republiky a nep,řehledná řada 
jin\kh 'velimi důležtt,rch zákonů. úst.avnf výbor byl proto nejdMe
ži+ější ze všech ostatních parlamentá:rních výborů, ač v doběpočá
tečrií.. kdy sestavov'aly se jednotlivé v,'bory, politick'é strany a po
litické kl,ul1Y nebyly si této 'dúležitosti plně vědomy . (O tom se ještě 
ztnínírn,) , 

Poně\'ac1ž to. co zde chci po,daLi . jsou o s oh n í vzpomínky, 
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nemuze je v Qudoucnost~ nahraditi žádný ~inÝ pramen, ze]mena ne 
těsnopisecké zápisy (protokoly), které se vedl:y podle mého návrhu 
o Jednáních tohoto výboru, ač ovšem i ItFYÍ'O zápisy budou svého čásu 
mílti velkj'r vj'rznam nejen povšeClhnč historie,ký, nýbrž i právnický 
jakJožto j"nterplreta'ční pomikka. Blldou zajisté svého času vydány 
tiskem. 

Píšu zcel,a v'01ně, bez zvláš~ní di'sposk:e látky. To mohu si do
vn·IHL poněvadž PÍšu pOl1:hé vzpomínky a nikoliv historii. 

(Pokraéování.) 

t Prof. Dr. Josef Prušák 
zemřel v Praze dne 22. února t. r. Smrt mu byla vysvoboz·ením z 
několikaleté těžké chorohy, jež mu v poslední době bránila rozvi
nouti šíře čin.nost vědeckou, mnchoslibně započatou. 

Význam PrušákÍlv pro vývoj české vědy trestního práva spd
čívá v tom, že byl u nás prvním a nejdúslednějšÍm zastancem směru 
pcsitivistického. Dokončiv totiž s~udia na pražské universitě 5 ode
bral se do Marib'0ru a později dOl lialIe studovat ll" Liszta. Bylo to 
p-Távě v době, kdy boj mezi klasickou a positivistickou školou v 
treS'tllÍm právu zuřil nejživěji, a kdy Liszt ve svém semináři s mla
dickou ještě vervou vštěpnval svým posluchačllm metody vědecké 
práce, jichž zí1stal nejvýznačnějŠím zástupcem až do svého skonu. 
Odtud přinesl si Prušák nadšení a zájem pro positivistický směr ve 
vědě práva trestního, jemuž zllstal věren ve všech svých pracích. 

"Tento směľ ohla§oval se již v jeho habilitačním spise »0 pří.,. 
é e t n o s ti J' S ob m I a d i s t v :;'c h«, vydaném v r. 1899, v němž 
zv!{tště dí'tkladně řeší ,otázku příč,etnosti na základě deterministi
"ckcm. " Jeho článek z téže doby »li á jen job v j n ě n é,h o (p o d c
L řel é h o) v říz e -ll í p ř fp r a vn é m« (Právník, sv. 38.) jeví ještf. 
podobně jako onen spis, patrné stopy vlivu Zuckerova. Úplně a dfl
.~ledně na stanovisku positivistickém snaží se Prušák vypracovati 
základní pojmy materiálního práva trestního v druhém svém amo
statném spise, nadepsaném »K r i min á (n í II o e t i k a« a uveřej~ 
l:čném v r. 1904. Byl to též první český pokus (nehledíme-li k za
, faraIemu Slavíčkovu Úvodu v.e studium trestního práva z r. 1866). 
podati soustavný výklad základních pojmú trestního práva. NejvJ'še 
z monografii Prušákových kladu jeho »S t u cl i C o II č a s ten s t v í,<. 
\'yd~né v r. 1909, v nichž pndává jednak výstižnj'r obraz dosavad
ního stavu obtížné té.to otázky, jednak vlastní důmyslné její řešeni. 
iimž snaží se vytlačiti i z této její domény zásadu ručení za pouln"' 
y~rsJedek v trestním právu a staví i otázku trestnosti účaste"nství 11 tJ 

pevnou základnu odpovědl1csti za vinu. 
" Positivistický jeho směr llpbtňuje se i v drobných jeho čláll 

cSeh, uveřejňovaných zvláště ve Sborníku věd 'právních a státních. 
zy!áště ve studiích »K ř i v é o b v i n ě TI í« (sv. II.), Y> V Z tah př í-




