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nique des baonques. - tís. 2. Dub e r n: La partiópati'On des e!11Jpl,ayés au 
cap,Hal des sociétés par I'achat iQldivi'dtie1 d'adi,aa1s. - li u lb e r: Chroonique 
de ,dé,mogra,phie. - tis. 3. La S'O.ciété d.e Statistique de Pa,ris en 1913 et de 
1918 a 1921. - tís. 4. J v a e s - O u y Olt: Matiěres premiěres. - tís. 5. Bu n-. 
I e: Léducatian physique et les sparts athlétiques en France. - tís. 6. M i
che I: Les dammages de guerre. -

20. Rivista internazionale di ii1osoiia del diritto. RO'č. II., svazek I. R. 
Pau nd: La FbloslOďia rnel ·di'riHa constituziana'le3Jmeri,cal1ia. - .T. K a I' I a b: 
L'oggetto deHa sdenlZa giurildka:. - G. V i dar i': La Sta<ta Hberale e la 
Chies,a catt'O:Ji.ca. - G. Maggiore: Gi'1.lseppe de Mais,tre. - A. Rapil-
s a rdi - M i r a b e II i: II »delitta internazianale« nell' acceziane e nella 
s i'stemazi.a'l1e della 1r.att:xtis.ti.ca attuele. - A. B 10 Jl U ,c ci: In 'l11emarila di 
Artunó' Malnasterio. - C. Ma,:nin: Felix S amló . - A. Pag 'an ,a: ni me!tha>
d,o stari,OQt-cl'O'gm<lJtko neUa s,tmia del cli rit10' pueblico. - Svazek H,-III. 
L. R 'a s s ,i : L' universaJi,ta del di·ritto ramana e 1'01 Studi,a di Padava. - f:. 
E hrl i 'c h: La Sadol,ogia de'ldkittO'. - G. Ma g g i ,a r 'e: L' aSlpetta, pub
blioo e 'priva'to den di'riUa e la crisi de\IJo Sta'tO' 'l11odenn,o. - A. O rop IP a I i: 
La vita, e úl ipensiero ·d-i Fulvio Cazzanig,a. - G. Fa g ge l ~I, a: La »MOInar
chia« ~di Dante e i,l prindpiOl dell' Ln te'lletual i ta. - E. T r i 'c a rn i: La parifi-
oazi,al\1:e giuridka dei sessi e iIl ldivorzi.O'. - (Ad. Pmcházka.) 

Hovorna. 
(Naše a německá produkce literární v oboru ,právnickém.) Nic nena

plňuje mne tak ulpřimnoua hlubakau indignací ja;lm spa·vnání tohO', ca se u 
nás a ca u Němců v této naší republice' produkuje. Uvážím-Iii, že Němci ne
činí zde ani' jednu 1'řetinu všeho ,abyvatelstva, je to ppo nás bi'J.ance žalostná. 

Odkud tentO' žalastný zjev? Mluvíte-li 10" p'říčinách s lůdmi,slylšíte 
nejn:'lznější 'adůvadnění. Především, že ti, :kdož svým pasláním jsau k tomu 
pavaláni, aby razmnažavali české právni·cké písemni'Ctví, tedy hlavně pro
fe'S'aři vysakaškalští, vyvíjejí v :ta!l11ta směru me.nŠí činnast než bylla by žá
da'Ucna. Zrnka pravdy na tam je. Je iich celá řada, kteří nedělají zhala nic 
nebO' aspa'ň tak nepatrně mála, že ta zůstane aku abyčejméha [smrtelníka 
nadabra zastřena. DO' tétO' řa·dy .patří skwpi,na učenců, kteří neustále tvrdí, 
že js.au zaměstnáni dalek'asáhlými vědeckými, přípravami' k velkým Hterár
ním pracím. Jsau t,a většimau cest'avateM, kte'ří 'pa širém světě shánějí ma
teriál ke svým pracím. TentO' druh vědecké přípravy u nás neha'rázně im
pamuje. Ten, kdO' si zajede dO' Landýma nebO' Cařihradu, aby si tam přečetl 
nějakau knížku, má už tímt,a skutkem velký náskak u Id,·amácích kritiků Před 
tím, kdaž si ji pr,astě .objedná u svého- rn.3'kladatele nebO' jiným ~působem 
(je-li méně přístulpná) se k mí dostane a přečte si ji dama. Velký rozdíl v 
nákladech nehraje vde abyčejně žádnau úlohu, paněvadi padabné výzkum
né cesty nekanají se zpravidla na v'J.as,tní ,náklad. Je dále pravda, že mna:zí 
spisavatelé (ne·chci je dáti dO' uv'awvek) za dnešních dab js,au bahužel za- ' 
městnáni' jinými úře,d'ními pavinnastmi, takže jim nezbývá sdastatek času 
k literární činnasti. Ta s.auvisí s dnešním nedastatkem vysakaškalskéha 
učitelstva, zaviněným p·řekatným zřizaváním navých vysaký,ch škal, které 
arcit dalo se již roku 1917, nejpazději 1918 předvídati p:řís.l'1.lšnými' či:nitelli , 
j.imž náleží :péče a darast vvsakaška'l'ský. Je dále neméné pravda, že i hody 
praktiků mají abahaoava1i .písemnictví právnické a že se tak u nás ne·děje 
stej,nau měPOu jak.a na př . u Němctl. Nestačí zaji'Sté prastý paukaz fa ne
papírate,lné přetížení úředními pracemi, paněvadž J1(3lze mahlédnauti, .ruč 
by totO' přetížení měla býti u českých kalegtl zásadně věrtší než U nme
ckých. Nelze též kanečně bezdastatečných dlhodťl viniti české nakla atele 
z menší achaty vúči spisavatelúm než jest u měmeckých. 
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Bylo by, jak mám za to, rnesprávné a nespraveďlivé, hledati i jen 
h I a v n í příčiny oné nepříznivé bHance u producentů . lilavrní :příč~ny tkví · 
podle mého s·oudu naopa,k u konsumentů . Zde jest mezi českými a něme
ckými 'lidmi tak nápadný .rozdH, že nelze o něm pomlčeti a děla'ti ma dále 
;pštrosí poJitilku. Chybí mi na důkaz mého tvrzení sice exaktní statistkké 
údaje - ty byly by zaiisté na výsost zaHmavé! -, ale mohu poslouŽii!ti 
mými zkušenostmi jako člověk, který je měrou dosti vnačnou účasten plři 
organisaci .Jiterární produkce 'právnické v Brně. Dosa'vadní zkušen05ti jstOu 
neo.čekávané, překvapujíci, ba někdy přímo z'drcující. Může~e vydaii- knihu 
j3Jk'oukoJiv, ať theoretircktOu nebo !praktickou, méně Inebo nanejvýš aktuální, 
vž·dy narazíte u k,onsumBntstva na týž úkaz: ledový »desinteressement«, 
nevztahující se jen na širší vrstvy, ,nýbrž též na :to zv. »kruhy odborné«. 
Až na nepatrné výjimky nikdo se o ni nezají1má, nikdo jjr nekoupí, nikdo ji 
nečte. Za to pře.kvapí Vás tyto kruhy .obyčejně imposant,ní sHou k rit i k y, 
této slavné vlastnosH našeho národa. Do:poručí Vám oby,čej'ně, co byste 
měl vydávati. . . Ne,dávno probíral jsem se sbírkou zákonů, které vydává 
nakladatelství Stiepo,lov'o v Liberci a užasl jsem. Je to imposantní řada ob
jemných svazků - některé čítají několik set s~tránek -, vllči které naše 
česká, v Brně vydáva1ná »Sbírka zákonů ·československých« dělá dojem 
trpasličí. Přes t,o ·je vša1k vzhle,dem k potřebě naši'ch .právnických vr,stev 
ještě p,ří!iš objemná! Vydali jsme v ní řadu velmi aktuálních záJkonů, do
mnívajíce se, že posloužíme tírnp.o.ířebám Ip'raxe. Chyba lávky, ukázalo 
se, že je neznáme dostateČrně. Jeden z posledních svazků přináší souborný 
přehled všech p'ředpisů aldvokátů setýkajídch. Naše naděje na odbyt to
hoto svazku (jedinečného svého druhu) nás InapfrOsto zklamaly. Neni prostě 
potřeby pro podobné věci u ,nás! Kdo něco potřebuje', ze!ptá se nékoho, kdo 
to ví, nebo. si - v krajním přípa,dě - p'říslušnoú promůdcu pro'stě vypŮj,Čí . 
»Ostavní záktOny« (III. svazek Sbírky) kupují - podle sdělení nakladate
I,ova - věEinou jen - četníci'. Jiných zájemníků není, poněva,cLž ústavních 
pro:blémů se v plaxi vY,l1Jořuje poměrně máJ.o. Ne mnohem lépe, je to se 
»Sbírkou spisů právnických a národohrosp.odářský,ch« . N5mecké vydání 
Maymvy »Soustavy ,občanského práva« bylo poměrně krátko po vyjití ro
zebráno; z českého prodáno v .1éžc době podle sdělooí téhož na:k'Lada,tele 
všeho všudy 300 výtisků! Nejt n tedy s,oustav úst a v n í h o práva (kio 
pro Blih, zabývá se v Ipraxi ústav,ními předpisy?), ale ani s·oustavyob
č a n s k é h.o práva není naší praxi z<l!potřebL - A na kone,c náš »Čas,opis 
pro právní a státní vědu«! Kdyby redakce 'obdržela za mk tOrlik příspěvků, 
ko'Li:k jí je za měsíc vyslechnouti nřímých a nepřímých k rit i k jeho obsahu 
a návrhů, co by měla přinášeti, byla by ráda. Je pm nás zahanbující, že v 
Brně vychází zvláštní německý 'odborný list (»Juristenzeitung«), jenž zá
soben jest téměi výlučně z kruhů Iprakti'ckých. Pokuste se zavéstl, zde p.o
dOlbný 'podnik český : nebude mítil ani přiSipívatelů, ami o.dběratelli, ale za to 
desetkrát toHk kritiků jako u Němcfl! Je zvláštní,že ,neuvědomí si tito kri'
tikové, jak imp'Otentní dOjem vzbuzují u lidí produktivních, když se zaro
ženýma mkama jen a jen kritisují. r-.!aše »Právnická jednota« a jeH výbor 
pok,ouší se neustále, .aby vzpru~ila poněkud spolkový život přednáškami 
nebo debatními večírky. Pokud ,jde o tyto, rozbily se o indolenci a vše
strannou krrti:ku. Letha,rgi'e p'odporová,l1Ja je :z,ce,[a zbytečnou nevraživostí 
mezj theoretiky a :praktiky. Kdy.by oba navzájem uznávaJi. své přirozené 
přednosti a jejkh hrani'ce, neby],o by toh.o třeba. 

Je nemožno žádati od s,piso,vatele, aby produkocval,ílejeví-1i konsu
mentstvo ·0 jeho pr,odukci žádný nebo aSIPoň zcela -nedostatečný zájem; je 
nemož;no žádati 'Od přednášeče, aby si pečlivě připravoval své přednášky 
a přednášel je pak Iprá:z,dnému nebo 'po],oprázdnému sálu. A pak jim přijďte 
s vlasteneckým Ipříkazem, aby publikovali výhradně českým jazykem. Kdo 
z cizincl1 chce prý tyrr.o práce čísti , ať se naučí ,česky. pl'ohlašují naši vla-



sten ci. Myslím. že by ubohým spisovatelům zatím stačilo, kdyby je četli 
aspoň ti, kteří beztoho už česky znají! 

T,i, rodož přis,pěH k rozmachu ,českého právnického písemuictví v 
Brně, nečekají vděk ,od těch, které !považov.ali za záiemníky. Neboť znají 
svb PappenheLmské. K'dybybyli čekali, čekali by dodnes marně. Za to do
stává se Hm hojnou měrou k rit i'k y, přímé a nepřímé. Ni,c ,nevadí, neboť 
znaj,ísvé Pappenheitmské. W. 

Literatura. 
Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university. 1. 1922. 

(Sbírky SplLSŮ Iprá:vnkký,ch a národohospoidářský'ch, svazek XVII.) Jde o 
nový stálý Hterál'llí podnik, který má členy učite\!ského sboru právnické fa
kulty jaksi hwm3Jdně representovati vůó vědeCké veře!i,nosti. »R,oče!ll:k.a« 
iest tudLŽ vyhraže.na v prvmí řadě literárním 'příspěvkům pfOlfesorů a ,do
centů. Vedle toho lP'řináš'etli bude přiležLtostně též seminární práce llos1u
chél!Čů, .Meré ředitelé jedno,t~1ivý,ch seminářů ,fa:kuHní.ch u,ruají za s,ch-opné pu
bHkace v Ročel!lce. T'akto poskytovati má Ročenka .celkovýobnaz literární 
činnosti faJ!mltní. Zvláštní ,olddíl histor,i.cko~stati's,tkký z'achyoovati má udá
I'olsti, významné pm naši fakultu. 

PrvnJ mČlník práve vyšel. Obsahuje kromě his,to,rické sta'ti profesma 
W e y 'r a o vzniku Masarykovy university, v níž otištěny a budoucnosti 
zach'ovány jsou důležité materiaJie vzntku fakulty se týkající (parlame:ntár
ní prOjednávání osnovy o zřízení Masarykovy university, rúzné řeči a pod.), 
tato vědecka pojedJnání: 

1. Prof. Eng I i š: Peněžní jednotka, 2. Prof. W e y r : Búh a stát, 
3. Ppo;Í. K a II ab: Pravotvomý monopol s,tátu a po~adaJvek 100gické jed
r!.Otnosti právní vědy, 4. Prof. Va ce k : Idea komunismu na Rusi, 5. b-O!. 
B a x a ~ vývoj a dnešní stav myšlenky zastupitelské ve sborech zákono
dán;ých, 6. Prof. Kr e j čí: Ke sporu o pojmu a povaze statistiky, 7. ProL 
Do min i k: Nová úprava živnostenského pracovního p'Qměru v právu če
skoslovenském, 8. Prof. Sed I á č e k: Nárok zaměstnance na plat, ne
v}'lkoná vá-Ii službu, 9_ Prof. L 'ii ven s t e in: Hodnoltná the.o r.ie jallw s.!O'žtka 
cenotvorná, 10. Doc. Str á n s ký: Právo a milost. 

Kupní cena prvního roč.n:íku jest 20 Kč. Ročenku lze kou'piti, lP,okud · 
se týčeohj.edil1ati, buď přímo na děJcanátě právnJcké ,fakulty (Brno, uhce 
BedřFcha Smetany 16) ne,bo v nakladatelství BarvJ.če a Nov,01ného, Brno, 
CelSká. - W . 

Pro f. Dr. r r. W e y r - Pro f. D r. Rud. D o min i k: Grunú
r.iss des čechoslovakischen Verwaltungsrechtes. 1922, str. 316, cena t O Kč. 
Nákladem R. M. Rohrera v Brně. - Spis obsahuje dvě části (obecnou a 
zvláštní), z nichi první zpracoval Dr. Weyr, druhou Dr. Dominik. V prvním 
podává se přehled úřední organisace a výklad řízení správního a dodatkem 
zcela stručný nástin organisace veřejné správy na Slovensku a, v Pod
karpatské Rusi, jakož i reformy správy podle zákona o župních a okres
ních úřadech. V druhé části probírá autor jednotlivé oddíly veřejné spra
vy a to evidenci obyvatelstva, správu policejní, hospodářskou, sociální, 
kulturní a vOjenskou. Zde šlo o to, aby na místě poměrně velice omezeném 
vytčeny byly jednak veškeré nejdúležitější prameny právní (až do nejno
vější doby), jednak jejich hlavní obsah. Byl to úkol vzhledem k známé roz
sáhlosti právních norem dosti obtížný. Kniha má sloužiti první orientaci 
a pro stručnost svých výkladů nazvána pouhým "Nástinem«. Byla na
psána přímo k vyzvání nakladatelství Rohrerova a je jen potěšitelno, že 
Vi řadách německých jeví se živý zájem o správní právo naší republiky 
a potřeba po jeho ukojení. W. 




