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Vzpomínky na ústavní výbor revolučního 
Národního shromáždění.*) 

František W e y r. 

(Pokračování-.) 

Ústavní výbor zvolen by,I ve 2. schůzi Národního shomáždění 
dne 15. Hstopadu. Zvoleni byl.~ Dr. Me'issner, Hudec, Burian, Dr. tlo
ráček, So·nntág, Mahnpetr, Dr. tlnídek, Dr. Brabec, Dr. Franta, Dr. 
Weyr, Dr. Dérer, Dr. Ivanka, Dr. Medvecký, Ferdiš Juriga, Dr. 
Bouček, Dr. Fran'ke a Šrámek. BYllo v něm 'poměrně dost právníků. 
Během jeho 6nnosti toto. původní složení velmi se změnilo. Vystu
povah členové a přistupovaIiJ noví. NěkteřÍ' z vystouplých členů po
zdě.ji ·opětně do výboru byli zvoleni. Od počátku až do konce pů
sobiH v něm tolikO' Dr. Me1s.sner, Malypetr, Dr. Brabec, 
Dr. B o 'll Č e k a j á. Ačkoliv arci'ť všichni členové byH' formálně 
rovnoprávní- a měli tudíž formálně stejný význam, přece ve skuteč
nosti byly velké rozdíly mezi nimi. ByLi na Ipř. členové, kteří vůbec 
vlastních prací se neúčastnili' a to ani v rozpravách, a11i jako zpra
vodajové, jsouce pouhým hlaso·vacím materiálem. Nemělo by tedy 
zvláštního významu vypočísti všecky osoby, které postupně do vý
boru byly vysHány a pozdějt o·dvolávány. Věc dala by se zjisht 
podle z á p i s ů o jedrnotIivých schúzích Nár. shromážděnÍ. Z poU
ticky význačnějších osob, které poz.ději zasedaly v ústav,ním vý
boru, uvádím na př. Dra. K r a m á ř e, Dra. Adolfa Str á n s k é hi o 
a Dra. D o I a n s ·k é h o. 

Volba členú jednotlivj'rch vJ'rborů. a tedy též ústavního, děla se 
plenem po předchozím ujednání- mezi jednotlivými poIHickými stra
nami. Členy určovaly tedy vlastně parlamentární kluby. Kdo ví, jak 
se podobné rozhodování· v kl,ubech obyčejně stává, přisvědčí mně, 
pravím-li, že rozhodovala při výběru osob asi velice často čirá ná
hoda. Přece však tato náhoda byla, pokud šlo o vysílání členú do 
ústavního výboru. ve většině pří'padú našemu státu velm~ příznivá . 
V~'běr osob byl poměrně dobrý. 

Rozumí, se, že' ke s'kutečné legisl-ativní práci byli ve výboru v 
první radě předurčeni členové-právnki. StaUsthl(a podaných refe
rátú by dokázala, že na oné práci měli l.ví podí.! právníci. Bylo proto 
velkým štěstím, že většilna členLl-neprávníků ochotně uznávala tuto 
přirozenou převahu odborně vzdě·laného živlu právnického a ' neztě
žov·ala ,nemístnj'rmi pretensemi postup prací. Byly arciť i výJimky, 
že referáty dos.taly se do rukou ólenú, kteří, nás.ledkem nedostatečné 
odborné průpravy a· pří·sLušných znalostí nebyli s úkol na ně vzne
sený. Jako vzácný případ zmíněné autbkritťky uvádím na př. člena 
ústav.níhO' výboru Děd i c e (sociálního demokrata), který - právě 
pro svou vrozenou inteHgenci - dobře dovedl určHi hra,nke sVÝch 
schopností. pokud šlo o věci ryze formálně-legislativní. Šťastné v 

1) Vi'Z str. 50. tohoto časopisu. 
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celku složení ústavního' výboru zpú·sobtlo též, že povšechná úroveň 
rO'zprav byla mnohem vyšší· než obdobná prúmčrná úroveň v ji1Tfrch 
výborech. 

VeLkou nevýhodou pro práce ústavního výboru bylo arciť, že 
větš1na jeho členú byla zároveň čl eny jiných výború, ač po.ctivá 
spolupráce ve vj'rboru tak dú:ležitém jako byl ústavní, vyžadovala 
c 'e 1 é h o muže. Bylo právě poměrně málo členLl Národního shro
máždění, kteří' byli vú'bec schopni odborné práce ve výborech, takže 
kluby byly nuceny vysí:lati své sohopné HdF do několika výború. Za
jisté však rozhodovalo zde i nedocenění významu ústavního výboru 
u srovnání s významem jiných výború, o němž jsem se již zmínil a 
ještě se zmíním. Následkem tohoto současnéhO' členství v několika 
výborech bylo, že velmi často ústavní výbor neby.! schopen jednati 
a usnášeti se, poněvadž někteří jeho členové byli právě zaměstnáni 
v jiném výbQ.l1U, současnč zasedají'cím. 

Ústavní výbor nemě,! na starosti jen úst a v u československou, 
nýbrž přiděLováno bylo mu i mnoho jiných osnov, s ústavO'u více 
nebo méně souvisejících. Některé z :nkh by,ly rozsáhlé a veledůle
žité; na př. vole~)ní řády d'o Národního. shromáždění, obcí a župních 
zastupitelstev. 

PřetÍ'ženost ústavního výboru byla asi takédúvodem, že vedle 
něho zřízen byl ještě zvláštní p r á v TI Í< výbor, ač kompetence obou 
výborů často. velice se stýi~aly a byLO' proto mnohdy náhodou, 'kte
rému z nich jednotlivé návrhy a osnovy byly přidě·leny. V nynějším 
Národním shromážděnf, kde o podobné přetíženosti nelze již mluvit. 
zřízen byl v senátě proto jed not n ý' »ústavně-právní« výbor. 

Než byla trvale konstituována předsednktva jednotlivých vf'
borů, předsedal v nich 'prozatímně předseda podte stáří. V ústavním 
výboru by! to b:)Tvalý řfšský poslanec, později předseda zemské 
správní komise pro království České Dr. P ran t a (národní' demo
krat), muž pro svou koncmantní povahu u všech stran stejn~ oblí
bený. Vo.lbě defi:riitiv:ního předsednktva výborů předcházelo PO'liti
oké jednání mezi parlamentárními kluby, které bylo dosti obtížné. 
Předsednické mandáty měly býti meú jedno.tlivé strany rozdělová
ny podle jich početní- síly ,a povšechné důle~Íltosti výború. Tato d tJ-:
~ežHost byla arciť chápána přerúz.ně. Nešlo na př. jen o objektivní 
diUežHost výboru pro ceI,J'r stát a národ, nýbrž politické strany po 
čítaly i s pravděpodobnou poltUckou popularitou a agitačním vj'rz.na
mem jednotHvých výború. Ačkoliv ústavní výbor s hlediska oné 
objekttvní dft.ležitosti byl zajisté výborem ze všech nepoměrně nej
důležitějším, přece nedalo se ·očekávati, že bude nejpopulárnějším a 
agitačně nejvýznamnějším. Proto po předsednictví v něm nebyla 
tak ve1ká sháňka, jako. v Hných výborech, mnohem méně dů1ežitých. 
Presidium v hstých výborech pO'važovaly urči,té .politické strany 
následkem svého programu a složenÍ< jako přirozenou svou državu 
a došlo proto mezi nimi k různicím při rozdělování. Tak na př. stra
na ,národně-demokratická kladla, pokud se pamatuji, velkou a podle 
mého mínění přemrštěnou váhu na předse.dnictvo ve vj'nboru KuHur-
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ním a živnostenském, zanedbávajíc při tom vj'rbor ústavní, což na
potom se politicky vymstilo, poněvadž se přirozeně nkázal0, že tyto 
výbory C'Ů do svého významu pro '1),orvý stát nijak nemohly se srov
nati s výborem ústavním. Měl jsem dojem, že by náro.ďně-demo·
kratický klub byl mohl obdržeti: man,dát předsedy v ústavním vý
boru, kdyby nebyl stál na' požadavku shora zmíněném. Výsledkem 
politického. jednání mezi! jednotI.ivýmt kluby .o předsednictva výbo- · 
ro.vá byJo, že klub národně-demokratický ti,a ko.nec se urazH a ne
chtěl přijmouti prestdium v žádném Výboru, což bylo taktickou chy
bou, poněvadž »dělati uraženého.«' se v politice obyčejně vftbe,c ne:" 
vyplácí. 

Volba předsednictva ' ústavního výboru dopadla pak takto: 
Předsedou zvolen ad.vokát Dr. Alifred Me i' s sne.f (sociá'lní demo
krat), prvním mí'St'ŮpředseDou Ph. Dr. František H n Í dek (a,grár
ník), druhým j á (náro,dní dem'Ůkrat). Pamatujř se dobře na vo.lbu 
obou mfstopředsedft. Že byl Dr. Hnídek zvolen prvním a já druhým 
místopředsedou, bylo věcí pouhé náho.dy, při níž rozho.do.valy snad 
jedině ještě ohledy abecední', nikoliv snad okolnost, že klub agrární 
byl početně si;Jnější než národ:ně-demokraAickj'r . Nhl<do si! tenkráte 
jasně neuvědomil prak.tický dosah těchto voleb, poněvadž neměl tu
šení, kolik práce čeká ústavní výbor. Než v celku možno říci, že 
volby předsednictva ' ústavního výboru dopadly pro repubHku velmi 
šťastně - méně údť zásluhou poHtické prozíravosti stran než pou
hou ,náhodou, jakož vftbec čirá náhoda a 'slepé štěstí hraje v politi
ckém životě mnohem větší úl'Ůhu, než by se na: první . pohled zdálo. 
V případě aspoň, o němž zde jednám, měl český národ rozhodně 
více slepého štěstí, než jeho politické strany rozumu. Rozumí se, že 
při tom nemysHm ·na synu vlastní· osobu - dostal jsem se následkem 
toho, že byl jsem d r u h Ý m místopředsedou, poměrně zřídka k to
mu, abych předsedal schftzím vj'rborovým -, nýbrž v první řadě na 
osobu předsedy výboru Dra. Mei,ssnera, jenž stal se vlastní, duší ce
lého výboru. O tomto muži vyjádřil jsem se již stručně ve své 
»S o u s t a v ě čes 'k o s loven s k é hop r á v a stá t n í h 0« a to · 
takto: »Vo,lba Dra. Meissnera předsedóu by.la velkým štěstím pro 
ústavní výbor a Náro.dnf shromáždění. s.otva byl by se v Národním 
shromáždění našel muž schopnějšÍ pro tuto důležitou funkci. Spojo
val ve své osobě všecky v.!astnosti: nutné pr'Ů zdar práce: právni
ckou bystrost, poUtickou obezřetnost, úžasnou pm a trpělivos t« 
(str. 9.). Dodal by,ch k tornu ještě: Neměl sice ,oněch osobních vlast
ností, které na první pohled kaptivují, byl spíše nad průměr chladný 
ke vŠem a uzavřený. Velkého nadšení je ast so,tva schopen pro kte
roukoli věc. P.o c-eloudobu naší sp,olečné práce v ústavním výboru 
neví,děl jsem ho ani jedenkráte znatelně ľozčHeného. Jeho chl.adnost 
a uzavřenost - málo kdy viděl jsem ho srdečně se zasmát, ač byl'Ů 
někdy v četných a dlouhých sezeních ústavního výboru scen bez
děčně komi,ckých d.ost2

)' - by.ly snad! toho příčinou, že někteří po-

2) Kromě ji,ných příčin komičnosti byla zejména obecně známá a tu- : 
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sla'llci z jiný,ch politických táborů domnívali se ustavičně, že kuje .ně
jaké ďábelské plány proti repubLice, národu atd., a že je vůbec člo
věk svrchovaně nebezpečný. Já sám pro svou osobu byl jsem vždy 
přesvědčen o jeho. naprosté pocHvosti a dobré vůli. Straníkem arciť 
byl a poněvadž přináležel ke straně, pro kterou jisté zásady a po
stuláty tvoří nezměnitelná a nedotknutelná dogmata, o nichž nelze 
vÍlbec diskrutovatř - podobě jako dogmata katolické víry jsou tako
vými, nedotknutelnýmt zásadamř pro politické strany, jimž říká se 
»klerikáJnf« -, nebyl ~ on v mnohý.ch směrech svobodný. Přibližně 
stej'l1ou váz.anost na pro·gram strany a rúzná usnesení svých parla
mentnkh klubů pociťovali ·ostatně i ostatní členové ústavního vý
boru, ovšem že ne všichni ve stejné míře. Řekl bych, že jest do
brým mtě'řítkiem pro to, ,čemu se olbyčejně Nká »poIHický talent«, 
většť. nebo menšÍ' schopnost přinášeti t. zv. sacrificio dell' intelleHo, 
rozkáže-li jej něj.aké nesmyslné usnesenÍ- parlamentního klubu, jež 
musHe respektovati. Jsou politikové, kteří - jak se mi často zdálo 
- nepociťrují při ·tom nejmenších nesnází a jako dobří v{)jád bm se 
ve sněmovním výboru se zápalem za to, co dříve v parlamentním 
klubu jako vyložený nesmysl marně byli potíra:li. Poslanci, kteří' jsou 
ve svém občanském povolání profesory a jsou tudíž, nebo aspoň 
mají býti zvykli uvažovati o všem samostatně, dobře jsouce si' vě
domi, že o správnosU nebo nesprávnosti toho onoho názoru nemůže 
rozhodovati náhodné h ,I a s o v á ll' í v nějakém kollegiu, tedy' pro- . 
stfedek zcela me·chankký, dostáv.ají se v takových případech do si
tuací velmi svízelných, ne-li přímo nemožných. Sám jsem to nejed
nou na svém vlastním těle pocítil. Jedinou záchranou v této situaci 
jest útěk ze schůze - není-U i ten v~TslovnÝm usnesením parlament:-
ního klubu zakázán. . 

Měl jsem dojem, že předseda ústavního výboru tu a tam po-

díž též u účastníků schůzÍ ústavního výboru se vyskytující snaha a záliba, 
uŽÍv,ati cizích a ,odborných sbv, aniž by si: byl významll jejich_ten, kdo jich 
používal, ná,ležitě vědom, z čehOiž jak známo, ,často vznikají různé komi- . 
cké zkomoleniny. Tak mluvilo se často o »textatuře« osnov a zák' .:mů a 
míněna byl·a· jejich sty1isace (znění, text), . nebo .0 »inkomptabHitě« různých 
funkcí místo jeiich »ink,omptabm.tě« a tato »i.nko,mptabi1ita« stala se d,) té 
míry okřídleným slovem, že dostala se d·okouce do jedné tištěné dův,odové 
zprávy úst,avního výboru. Jeden feČil1ík, zmiňuje se o jistých embryonálních 
zjevech v našem veřejném životě, pravil, že »j·de zde o .ji,sté embryum«. -
.Jjstý ministr,.. s ,nímž ústavní výbor měl mnoho úředních styků a jednání, 
velmi rád užíval slova »mentalita« (obyvatelstva, V'Ohčťl, národil ,a pod.). 
Jeh'.) příkladu následovaIo mnoho .poslancil, takže sl'olvo »mentatJita« bylo v .. 
ústavním v~rboru z ne,jmJdernějších, a užívalo se jej při všech možných a 
někdy i méně možných příležitostech. - Když jednalo se o »textaturu« 
§u 106. úst. listiny, jímž s,ta:noveuO', že »výsady pohlaví, rodu a pov'olání 
se neuznávají« a o důsledcích tétJ zásady, pravil referent, narážeje ·na je
den z těchto důsledkll: »Pánové, musíme býti důs.Iední: když isme již o d
str a n i 1 i r o zdí ly p <O hla v í, musíme odstra!l1iti i . . . . atd.«. Tento 
lapsus linguae vyv,olal bouřlivý odpor i u nejp,řesvědčenějších feministů ú
stavního výho'ru. Pod.)bných komiékých scen byl·o mnoho. Oživily někdy 
úmornou a vyčerpávající práci zákonodárnou. . 
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cituje obět, již jest nucenphnésti stranick~rm dogmatúm a klubov
ním usnesením. 

Předseda ústavního v~Tboru nebyl žádným učencem v běžném 
slova smyslru. »Neovládal literaturu« (tak zní termtnus technicus) a 
neoháněl se -učenýmt výrazy. Ba přistihl jsem jej jednou při tom, že 
pokláda.l odborný výraz »kompetenční kompetence«, jejž užil jsem 
v jedné ze svých důvodových zpráv, za nedopatření. Měl však proti 
tomu vlastnost, která n~dáse nahraditi žádným sebe velkolepějším 
»ovládáním literatury«, oháněním se o-dbornými výrazy a podobn)r
mi přednostmi, t. j. umě I mys let a u s u z o vat, a to velice by
stře a správně. Nenosil v hlavě nebo v kapse známého liatschc.ka 
(druhá á.!ternativa odporučuje se učencům s méně vyvinutou pamětí) 
a nevěděl proto, jak věci vypadajít v Portugalsku !1Jebo v Paraguay 
a Uruguay. Za to postřehl rychle a správ,ně, jak by mě1y vypadati 
II nás. Ukázalo se, že přednost, kterou mě'! náš předseda, pro prak
tického zákonodárce jest nepoměrně důležitější než ty, které neměl. 
Ona jest vůbec mnohem vzácnější' než tyto. Souvisí to s tím, že s. . 
ní nutno se narodi-t, kdežto tyto lze získat pílí, vytrvalosU a jinými 
prostředky. 

PrVrnÍmu místopředsedov1 vadilo - an1ž s~ toho byl asi sám 
vědom -, že nebyl právníkem. Ukazovalo· se to zv,láště, když př~
vzal sám referát o nějaké obtížnější osnově. Za to dovedl obratně 
řfditi schůze. 

Předsednictvo ústavního v:}rboru zůstalo od počátku působno
sti jeho ·nezměněno až do konce. Tato okolnost - zaiisté též šťastná 
- přÍlspěla k tomu, že vyvinula se v iednání jistá stálá tradice, která 
věci byla velmi na prospěch. Na utváření se této tradice mě.li zvlášt
ní vliv - nejen v ústavním výboru, n~rbrž i v celém Národním shro
máždění - oni členové, kteří, Hž .před Um byH poslanci, t. j. členy 
poslanecké sněmovny bývalé říšské rady rakouské, a m-ěti tudíž 
bezprostřední parlamentární zk,ušenosti, které většině členů Národ
ního shromáždění chyběly. Tito pánové byli si svého přednostního 
postavenÍ' vědomi' - někteří- až přes přmš. Při každé příležitosti 
bylo jimi k tomu poukazováno, jak »b~Tvalo ve ví-deňském parlamen
tu«, jak ta či -ona věc byla tam upravována a vyřizována atd. A 
vskutku byla v revolučním Národním shrO,máždění převzata řada 
parlamentárních i~nstituCÍ' a zvyklostí z bývalého vídeňského parla
mentu, o nichž jednacÍ' řád a jiné normy čes'koslove.nské neměly žád
ného_ výslov-ného usta110vení. Sem patřily především známé »porady 
předsedů parlamentárních kl'ubů«, z ,nichž vyvinul se rozhodující po
Htický činitel parlamentární. Sem patři,la též bohužel O'na-' zastaralá, 
v sterilním rakou,ském parlamentě pochopitelná diplomacie čt diplo
matika parlamentární, 'která dov,edla uměle vyv,olávati p-olitické 'kri
se všeho druhu a 'Zakládala si na tom, kdY'ž je pak stejně uměle do
ve-dIa zažehnati. V prvních dobách velkého nadšenÍI po1itického a vla
stene,ckého, kťer'é následovaly bezprostř.edně po říjnov,ém převratu 

r. 1918, byl-o málo skutečných důvodů pro nějaké vážnější ' krise a ple
tichy parlame,ntárnÍ. Vždyť byll jsme sami mezi sebou a v parla-
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mentě nebylo Němců! Přes to nebyl nedostatek všelUak~' ch vnitř
ních afér a krisí parlame,ntárních. Čini,ly proto na mě namno'ze do
jem vyumělkovanosti a domníval jsem se, že našt parlamentární od
borníci, převzatí z rakouské poslanecké sněmovny, mají. za to, že 
podobné aféry patři nezbytně k i'nventáři každého' řádného par.Ia
mentu , že to bez nich krátce nejde. Jednou z takových afér byla 
shora vzpomenutá 'kri,se, vzniknuvší pN rozdělování předsednick~Tch 
mandátů v jednotlivých sněmovních výborech. 

Z bývalých říšských poslanců byH v ústavním výboľu z ná
rodních demokľatů už dříve Dľ. P ran t a, na jehož místo nastoupil 
později Dr. Adolf Str á n s k ý, kterého nfl konci zasedánf vy,střídal 
opět Dr. K r a m á ř. Ze sociáI.nkh demokratů zasedal v 'něm na po
čátku a je,n velmi kľátce posl. B ech y n ě, z moravských lidovcú 
páter S ľ á m e 'k. 

Práce ústavního výboru vyžadovala neustálou součinnost jeho 
s'e zástupci vlády. Z mi,nistrů nejčastěji objevova:! se v něm arciť 
ministľ vnitľa A. Šve hla. ' Poli,tické nadání tohoto muže je vše
obecně známo. Obdivoval ' jsem se však i jeho šikovnosti, a bystro
sti, 'kterou, ač sám nebyl právníkem, řeši:l některé odborné otázky 
legi,slativní. Pamatuji se na př. na velmi pěkný výklad o problému 
vázaný·ch listin, který jsem od něho slyšel kdysi po schůzi parla
mentárního klp.bu národně-demokratic'kého a pak i v ústavní-m v~' 
boru. O výkladu tom možno říci, že svědčil o hloobce pojetí otázek 
polHi,ckých, u nás bohužel, ve,lmi řídké. Vůbec bynl mř Švehla dokla
dem pro thesi, kterou dávno a obecně jsemi,iž zastávalI, že totiž je jen 
jed e n rozum a jed n a ,logi'ka: Kdo ' dovede v jednom oboru jasně, 
rychle a bystře myslet, dovede tak se vší pravděpodobností i v ji
ných (bYf snad ne ve stejné míře a dokonalosti), a kdo ukáže se býti 
vyloženým omezencem v určitém oboru, sotva asi bude vynikat v 
jiný·ch. Školy, studie, doktoráty, jedÍwduché či mnohonásobné, ba 
i vyskoškO'lské prdfesury jen velmi nedostatečně mohou nahraditi 
nedostatky, způsobené samou pří'ľodou. Za to ona skvěle může na
hraditi nedosta:rky škol', studií, doktorátů a profesur. Proti této prav
dě velmi mnozí- graduovaní členové Národního shromáždění se bo
hužel prohřešovaH - ,někdy k velké škodě svých politických .stran. 
Méně talentovaní doktoři a učení lidé pohlížeti často s vysoka na 
pouhé »sedláky« a »dělníky« atd. jen proto, že těmto chyběly tituly 
a diplomy. Mnohdy však přes tento nedostatek maH v mal,íčku více 
rozumu než oni v celém těle, 'kteří právě pro zmíněný velký nepo
měr p.ři rozpravách a jiných příležitostech fatální okolnost tu často 
ani nepozoruH, c,ož u kritického pozorovatele V'Yvolává někdy doj1em 
velmi komický. To stáva-lo se často. i v na'šem ústavním- výboru, 
když stř-etl se bystrý neprávnÍk s méně bystrým právníkem. Tako
výmto bystr~rm nepl~ávníkem byl na př.agrárnr poslanec Ma -1 y
p e t r, jehož přirozená inteligence ukázala se ve všech rozpravách, 
kterých se zúčastnil. 

Z úředníkLl mi,nisterstva vnHra obcovali schúzím našim nejvíce 
sekční šéf prof. Ii o e t z e I a ministerský rada Bob e k. S prvním 
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- 202 -

by.1 jsem dlouhou dobu před převratem v tuhém literárním sporu a 
následkem toho (jak u nás bohu.žel pravidelně bývá . osobním ne
přátelství. Doufal jsem, že v obecném a bezpříkladném nadšení prv
ních dob ,převratových , kdy vše, co ' se dříve stalo, zdálo se nesko
nale ma:J.icherným a 'bezvýznamným,i toto vzájemné napjetí mezi 
námi rázem bude překlenuto. Než, bohužel,nesta,l'o se tak. , Prof. 
Hoetzel připravil pro ústavní- výbor nejdůleži.tějŠí osnovu, kterou re
volu .ční Náro.dnÍ shromáždění projednával.o: úst a vn Í' I i s t inu. 
Vynikající kva'li-iu této práce po zásluze ocenil jsem na jiném místě 
(viz moU' »Soustavu československého práva státního«, str. 9.). Mi
nisterský rad8J - nyní, sekční' šéf - Dr. Bobek by.\< autorem voleb
ních řádů do obcÍ. a Národního shromťižděnÍ (poslanecké sn,ěmo·vny a 
senátu). Bobek jest muž právriicky velmi. 1bystrý a obratný parla
mentní činovník. Byl proto u všech členů ústavJ1ího výboru stejně 
obl·íben a vážen a ostatně jeden z oněch mnoha lidí, které náš politi
cký. převrat postavil na místo, odpovídajkí jeji.ch schopnostem. Ne
býti převratu , byl by zůstal asi do smrti na svém dří·vějším místě v 
české samosprávě, kde sotva, byl by mě.\< ' příležitost osvědčiti své 
kvality zplna. Z mnohých jiných ministerských úředníků, účastniv
ších se prací ústavního výboru, dlužno zejména uvésti Dra. J o a
chi m a, L a š t o v k u a M a š k a. 

Referentem pro zprávu o ústavní Ii,stině byl člen ústavního v'{r
boru . Dr. B o uče k, advokát. Mě!. tedy ze všech členů výboru ne'-· 
poměrně nejdůležitějšÍ' referát. Na rozdH od Dra. Meissnera jest to 
muž ve vědecké 'literatuře právnické vel'i,ce sečtělý, při čemž ardť 
sečtělost ta - po'kud bylo možno soudit z jeho ústních citátů, jakož 
i z jeho zprávy. uveřejněné v parlamentních tiscích (č. 2421) - byla 
poněku.d jednostranná. Zamilovaným koníčkem Dra. Boučka byla 
totiž v první řadě literatura anglkká, v druhé řadě pak francouzská 
a neopomenul též ve schůzích výboru poukazovati. na své znalosti ' 
práva a státního zřízení anglického, amer'ÍCkého a francouzského. Na, 
rozdLl, od mnohých jiných mužů byl vša'k Dr. Bouček patrně dávno 
před převratem přesvědče~nÝm angloHlem a germanofo.bem. Jeho 
opětovné poukazy na uspořádání' věcí v AngHi, Francii a AmeriCe a 
doporučování obdobné úpravy u nás přehlížely však, jak mám za, to, 
jedno: Znamenitost úpravy kterékoH právRí instituce jest totiž vždy 
jen rel a t i vn í, poněvadž jelst závisla ,na podstatě p.o měr ů upra
vova,ných. Jsou-li ,tyto poměry ve dvou případech zcela různé -
v 'našem případě tedy na př. vlastnosti: obyvatelstva -, pak nelze 

' prohlásit~ tu též úpravu pro oba př'ípady za stejně znamenitou. Ne
boť úprava musí se patrně řídit pod:le' upravovaného předmětu, poně- · 
V'ad'ž 'P,ředmět asi sotva změníl se podle úpravy. Quod licet lovi, non 
licet bovL Názor pak, že by ta či O'na úprava měla jakýsi v'{rchovn'{r 
(pedagogický) vliv 'na upl'avovanÝ' předmět, mohu pr,ohlásiti za 
správný v mezích jen zcela ·omezených. Národ náš, vzkříšený přes 
noc a pn sta,t.eté porobě náhle k samostatnosti, státní a politické, po
dobal se 'nemocnému, k,terý dlouhá léta upoután byl na lůžko, a ná
hle následkem vnějšího zásahu chiru'rgického se uzdravil. Slabost , 

------ -- -~-----
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zpÍ1sobená dl ouholet~rm upoutáním na lůžko , však zůstala. Rozvážný 
lékař dá podobnému náhle uzdravenému padentu především berle , 
aby se ve svém pokoHku naučil samostatné chŮlzi, jÍ'ž za své dlouhé 
nemoci odvy1d, a nepošle jejl z'ajisté rovnou z postele na několikaho
dinmou na,mahavou turi,sti.ckou partii s poukazem na ,to, že jinÍ' turisté 
podobné partie bez námahy a pohromy snášejí. Se svobodomyslno
stí (pokrokářstvím) a konservativi'smem (neho snad přímo reakcio
nářstvím) nemá věc patrně 'nic c.o činiti, nebo aspoň nemě'la by míti.. 
V ústavním výboru bylo však nebezpečnoopří1ti se nějakému t. zv. 
svobodomyslnému návrhu, poněvadž výtka reakc'i-onářství byla 
hned po ruce. Zejména stranu národně-demokratickou, která chtěla 
dělati poEtiku rozvážnou a pohlížeti na věci, j,ak skutečně jsou a ne 
jak by snad měly býti, stihalo ono nebezpečí. V ús.tavním výboru 
odehráva!lo se proto velmi, často to, co odehrává se mezi jednotli'vý
mi pokr'Okovými politickýmr stranami' vŮlbec: přímé d o s ti h y ve 
svobodomyslnosti, pokrokář'ství a povšechném radikalismu, při 
čemž arcH méně .přih1íženo bylo k objektivní' vhodnosti té či 'Oné na1-
vrhova.né novotě než k jejímu demag·ogicko-a'gitačnímu v~Tznamu. 

'Poněvadž právě národ náš ,podobal se onomu shora zmíněnému ne
mocnému. náhle se uzdravi,všímu, podobá se jeho voličstvo tomu, 
kdo ve veřejné dražbě nabízí své svršky: vyhraje to u něho ten, kdo 
činí největší 'I1abí'dkiu. Vadium se bohužel při těchto poJi.tických lici
taCÍch neskládá. Na Dru. Boučkovi váži'l jsem si však, že jeho radi
kaJi.smus byl vždy up ř 1. m n ""{r, bez vedlejších úmyslů demagogi
ckých a a ,git8!čnkh. Byl upřímně přesvědčen o vhodnosti všeho, co 
navrhoval, j. když ph tom podle mého názoru ča,sto přestřelil. Nebál 
se na př., když licitace týka'lla se otázky soustavY' dvoukomorové či 
jednokomorové, prohlásiti s,eot'evřenč 'Pro soustavu dv'Oukomoro
V U, tedy -pro řešení s hl'edi1ska demokratického méně radikální a 
tudíž V' jistý'ch krUlz,í,cru méně oblílb'ené. 

Ve své zálibě ve fra,ncolllzských a anglických vz'orech nebyl 
arciť Dr. Bouček osamocen. Je známo, že po převratu zmocnila se 
celého českého národa jakásř horečka odněmčovad a 'odrakoušfo
vací a. zraky všech obracely se povšechně na západ. To bylo poUti
cky až přHiš pochopitelné a pokud šlo o budování naší ústavy a 
právního řádstva v celku i chvalttebné, poněvadž na západě byly 
vzory politických a právních instituCÍ v pravdě demokratkkých a 
proto na'podobení hodné na rozdíl od středověkých a zaostalých za
řízení monarchicko-feudálně-arist-okratických, v nichž žm jsme tolik 
staletÍ následkem své politické poroby a ,těsného přátelství obou 
centrálnkh mocností'. Jenže při svém na.poďohovacím zápalu zapo
mínali jsme na dvojí: jednak na ono po'dobenství o vysHeném rekon.
valescentovi, náhle a cizí pomocí se Ulzdravivším, a svěžím turistovi, 
dlouholetým cvikem otužilém a všech námah schopném, jednak na 
nemožnost, předěla,ti přes noc to, ' co se vyv,inulo nejen pol Hick j'r mi 
událostmi, nýbrž t země'Pi,sluou polohou, zť nkhž ony se změnHy, tato 
zůstala však nezměněnou. Nelze krátce vyletěH na povel nebo na 
vlastní přánÍ- ze své vlast-ní' kllžea opatřiti- si nov'0u. To pla,tí ze-
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Jména v ohledu jazykovém. Následky této překotné manie anglo- a 
francofilsk-é, pokud se t~rče germlano,fobské, nepostrádaly proto mo
mentll ·někdy velmi komicky působÍdch. Dě'la1i jsme někdy a na
vzájem si ,předstírali, jakoby anglický a francouzský jazyk, anglické 
a francouzské mravy a záliby byly ,nám odedávnaneskonale bližší 
a příbuznější než německé. PředstÍTali' isme si 'intimní' Z'nalos.t a.ngli
ck'ého a fnancouzs'kého jazyka, stejně velkou , ne-H dokonce větší než 

"německého. Na nádražích 'na př. odstraňovány německé nápisy a 
".nahražovány francouzsk~rmi a anglickými, jakoby se na nich Fran
'couzy a Angličany jen hemžiJ.o a jakoby ,i, český občan, zavítavší do 
Prahy, Brna nebo jinam, přehnédnul-li česk~T ,nápis, mohl se poučiti 
z francouzského, nebo- ještě lép e z anrglickéno. Snaha ,po náhlé eman- . 
cipaci z všelikého německého vlivu, který nás .nejen politicky po tak 
dlo'uhá léta ovládal a kter~r i zeměpisně dá! se vysvětliti, jevila se též 
ve védě a j'eHch zástuJpckh: všecko, co bylo ang:lického nebo fran
couzského p.ftvodu, s'e nám lílbHo a imponovalo nám, všecko německ'é 
b}'1l,o zatracováno. Nelze tvrditi, že by dávka kritičnosti, pľ'Ojevo
vaná ,při této perm,utaci, bYla zpravidla ,bývala v>ětš,í než př\ed ní. 
Jsme národ, honosící se poměrně velmi vyvinutou povšechnou vlO
hou napodobovací . .. To však sem již 'nepatří. Chci zde zachy,tHi 
jen jednu příhodu, která se odehrála v ústav'ním výboru. Když pro
jednávali jsme zákon o župách, byl ,povolán do schúze i Francouz 
generál Pel é e, aby se vyjádřil o někter~rch ustanoveních osnovy 
s hlediska vojensko-strategického. Generál oViládal plynně německ)'T 
jazyk a proto se táza-l, přeje-li si ústa,vlnÍ v~Tbor, aby podal referát v 
jazyku francouzském či německém. Členové výboru, tušíce z to
hoto dotazu jistou znalost našich vnitřních jaz}'1kových ,poměrú. ,do
stali se touto otázkou' do nesnází. Nebot nebylo pra'žádrné pochyb
nosti, že celková · míra znalosti německého jazyka by:la u nich zajisté 
aspoň lOkrát větší' než francouzského. P.o krátké pauze. na'Stavší do
tazem generálov~rm, požádal jej tehdejší ministerský předseda T u
s a r , aby mluvil německy. Proti tomu ozval se však energicky Dr. 
Kramář, žádaje, aby generál mluvil francouzsky. Na to zvolal Tusar: 
»Ale pane dr. Kramáři, my chceme tak~ r'o.zumět, co bude pan gene
rál vykláda,t!« Předseda dal ptoto o věci hlasovati. a zvítězil při tom 
jazyk francouzský. Následkem toho byla rozpi-ava členLl výboru s 
panem generálem velmi stručná. Otevřenost, se kterou tehdy žádal 
Tusar, aby jedná:no byl,o v řeči jemu· srozumitelné, se mně velice lí
bila. Nepředst,íral jazykov~Tch zna,lostí. kterých ve skutečnosti ne-
měl. (Pokračování.) 

Hovorna. 

~edakční sdělení. Tímt{) č íslem phstol1tyila redakce k uskutečnění plánu. 
jejž dáv1lo .j'iž byla pOjala: lH~\přirozené spjetí dvou dosavadních sIJžel( ,na
šeho časopisu, a to části t h ·e o ret i c k é (člám!<y , literární 'zprávy a re
cense, hlídka čas()lpisecká) a p r a k t i c k é (judikatura) má přestati a obě 
části budou vycházeti s a m o s ta t n č, tv,oříce arciť. i ,nadále jed Jl {) t n Ý _ 
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