
limyslových výrobků, což 
)ll je jistě obětí. Stejná 
:'arskem, s nímž jsme již 
Ibčasnými úmluvami. Ob
možno očekávati značný 

Jos. Sommr. 

lěsícem valných hromad. 
'uhodné poznatky: obrat 
citelné. V zestu'P bilanční 
kem hospodářského oži
lo hospodářského života. 
nvestiční snad více, než 
né na valných schůzích 

'ových svazů krajinských 
edsedy Svazu německých 
)ko snahu o soustavnost, 
lědělských do průmyslu, 
lismus, podlamující sou
rtářky na techniku mezi-

ldálosti: Změna na křesle 
:ní, že je to jen změna 
II »ministr krise «, vy
jí, aby si získal pn
leko více byla vzrušena 
19Ů), Země, ve kterých 
ě Německo, nejvíce prý 
,blému v ČSR, které Se 

odnesly ústavy domácí, 

že osnova zákona o uni
řízenÍ. Mají být vydány 
:itelná renta 30f0ní: Sjed
doručitele po 500, 1000, 

~ zpěb1ě , Umoření bude 
m 1938, Ministr filnancí 
lědělská konaia anketu 
v době }'ízeného hospo
~mědělské komoru navr
!m p'Jm ocí institutu ku-

Lleži1tější událostí smlou
vláda mnoho ústupnosti 
:ních kontingentů, Oče
fliv příznivý, při čemž 
lL Mládek. 

le 16, III, 1936 za před
,legové: doc, Dr. Kubeš, 
byly probrány tyto nej

zákon o finančních pro
dakční ra-da bratislavsk:í 
J. S, prof. Dr. Rausche

ová, Dr. Luby, Dr. Beč-

363 

Lit e r a tur a. 

DR. JAN VÁŽNÝ: Řimský proces c.ivilni. Randova knižnice právnic
ká. Svazek první. Melantrich v Praze 1935. Str. 127, 8°. - Jako první 
svazek nově založené knižnice Randovy vyšla procesuální studie z peTa 
brněnslkého profesora 'Práva římského Dr. Jana Vážného. Kniha líčí souvisle 
civilní proces římský v jeho vývoji od nejstarších dob, pokud j,sou bez
pečné historické doklady, až do práva justiniánského, V úvodě pojednává 
autor o literatuře k civilnímu procesu římskému, oceňuje zejména prů
kopnická díla :Wlassakova, Girardova a Lenelova; pak sezna.muje čtenáře 
se základními pojmy procesními a podává povše.chný obra:z historického 
vývoje římského procesu. Další obsah knihy jest rozdělen na dva díly, 
z nichž první jedná o starém a klasickém procesu, druhý o procesu po
klasi'ckém a justiniánském. Vycházeje ze zásadního dělení původního pro
cesu římského na řízení in iure (činnost judisdikční) a řízení apud iudice 
(činnost judikační), vykládá autor soustavně nejprve starý proces legis
ační, záležející - stručně řečeno - v tom, že před praetorem a svědky 
formuloval žalobce svůj nárok, žalovaný pak své námitky nezměnitelnými 
slovy zákona (odtud: agere per legisactiones); tím byl ustaven spor (litis 
contestatio) a v rámci takto získaném vynesl pak soudce rozsudek. V dal
ším zabývá se Vážný procesní reformou, která zavedla formulový proces 
(les Aebutia a lex JuUa iudiciorum privatorum). Místo starých zákonných 
pn'i.povědí zavedlo nové řízení k ustavenÍ. sporu pisemnou formulť, kterou 
povoloval praetor k návrhu stran a která obsahovala směrnici (normu) pro 
činnost porotcovu. Dualistická struktura procesu (řízení in iure a apud 
iudicem) zůstala zachována. Počátky formulového procesu vidí Vážný 
v souhlase s převážn~Tm míněním v římské jurisdikci praetora mezi pe
regriny, resp. mezi Římany a peregriny. Zvláštní kapitoly jsou věnovány 
průběhu formulového .procesu, struktuře žalobní formule (-právem pouka
zuje tu Vážný na obdobu žalobní formule s konstrukcí zákonné normy) , 
dále rozličným druhům ža.lobních formulí (tříděni na formulace in ius 
conceptae a in factum conceptae; formulae certae a incer~ae; formulae 
arbitrariae; actiones civiles a praetori,ae; actiones in rem a in personam; 
actiones bonae fidei a stricti iuris; actiones ex contractu a ex delicto; 
actiones reipersecutoriae, poenales, mixtae; actiones temporales a perp2-
tuae; actiones simplices a duplices ; actiones privatae a pOlpulares aj.) 
Podrobné výklady jsou dále věnovány excepcím. Excepce jest podle Váž
ného doložka formule, která činí kondemnaci podmíněnou, uplahíující 
jiné normy, n ež na kterých je založena intence. Jde o n ormy jinébo nOľ
mového souboru a právem spatřuje autor dějinné ,~ýchodisko exce'pcí 
v kontraposici práva civilního a praetorského. Další výklady jsou věno
vány denegaci, t . .1. odeIpř ení praetorovu uděliti žalobu (denegare actio
neml. Není-li podmínek řádného procesu, může praetor udělení žaloby . 
odepříti. Denegací se likviduje žalob-ní útok, žalovaný se ,z'bavuje pro
cesu; je-Ii základ denegace v právu hmotném, nastane podobná situace , 
jako by byl žalovaný rozsudkem osvo,bozen (nikoliv ovšem situace stej'ná, 
což je patrné v nedostatku konsumčního účinku litiskontestace a v ne
dostatku t. ,zv. materiální právní moci). Zvláštní kapitola je věnována sku
tečnostem, které pozměňují normální běh procesu; mezi, ně počítá Vážný 
confessio in iure, nesplnění defensní povinnosti ) ius iurandum in iůre a 
interrogatio in iure. Podrobně se pojednává zvláště o účincích litis.kon
testace, o procesním zastoupení, o judikační činnosti soudcově, vázané ob
sahem formule, a o právní moci rozsudku. Jako jinde rozli.šuje se tu ne
gativní a positivní funkce právní moci rozsudlm, a pojednává se o sub
jektivním rozsahu právní moci. Obraz klasického procesu římského jest 
pak doplněn kapitolami o řízení exekučním a interdioktním. Zajímavé jSJu 
výklady o navrácení k dřívějšímu stavu (restitutio in integrum), jehož 
podstatu vidí autor v tom, že konkretní skutková podstata, odpovídající 
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abstra,ktní skutkové podstatě, na kterou právo navazuje účinek (zde škod
livý), se považuje za neuskutečněnou. První díl, pojednávající o klasic
kém procesu římském, jest pak vhodně zakončen kapitolou o mimořád
ném nzení (extraordinaria cognitio), které Vážný definuje jako magi
strátské vyšetření a rozhodnutí ,sporného poměru sociálního, ne právního" 
ležícího mimo okruh positivního práva (civilního i praetorského), iemuž 
však právní cítění nové doby (principátu) přiznávalo závaznost. (Str. 89.) 

Druhý díl je věnován 'Procesu poklasickému a justiniánskému. V za
vedení čistě úřednického procesu, vedeného od počátku až do konce stát
ním orgánem jurisdikce, vidí Vážný jeden z důsledků nového monarchic
kého režimu císařského. Podrobně 'Pak ' jedná autor o zahájení sporu, 
o ústním .iednání před soudem, o funkci excepce v novém procesu, o ří
zení důkazním, o rOlzsudku a odvolání (appellatio, provocatio) . Probrav 
takto normální typ poklasického a justiríiálního procesu, zabývá se zvláště 
řízením sumárním a procesem reskriptovým, zahajovaným žádostí, jíž se 
strana dovolávala přímo císaí'e, aby rozhodl reskri'Ptem. Výklady o vlast
ním procesu jsou doplněny kapitolou o singulární exekuci, která je v po
klasickém procesu pravidlem, a o universální exekuci (konkursu), k ' ně
muž zde dochází jen výjimečně, totiž jen tehdy, je-li více věřitelů, jimž 
dlužník není s to platit. V klasickém procesu byl nao-pak konkurs, t. i. 
prodej majetku, pravidelným způsobem nuceného výkonu rozsudku; k exe
kučnímu zabavení a zpeněžení .iednotlivficl. kusů majetku docházelo zpra· 
vidla jen v ŤÍlzení extra ordinem. Výklad poklasického procesu jest zakon
čen kapitolou o obecném (Hicetiletérn) promlčení všech žalob. Původ této 
myšlenky jest spatřovati v provinciálním institutu longi tem-poris prae
scriptio. 

Tímto nástinem obsahu není ani dotčeno, tím méně vyčerpáno myš
lenkové bohatství nové knihy Vážného. V předmluvě podotýká autor 
skromně, že kniha má sloužiti právnickému studiu. Proto eliminoval nebo 
a~poú obmezil všechno, co se netýká právní struktury římského procesu. 
Nešlo mu o to, aby vypsal, co se všechno dá positivního říci o římském 
civilním procesu, nýbrž o poznání toho, co vtisklo římskému procesu spe· 
cifický charakter a současně dalo směr římskému právnímu myšlení, jak 
se vyvíjely základní instituce procesní a vytvořovaly základy proce~u 
novodobého. Tím jest zároveň urten poměr nového spisu Vážného ke kla
sickému dílu Heurovské11o (Římský civilní proces, Bratislava 1925). Je-li 
toto dílo, jehož myšlenkové vyváženosti a právnické přesnosti se Vážný 
upnmně obdivuje, pronikavou analysou jednotlivých otázek římského 
procesu, jsouc jakýmsi souhrnem jednotlivých monografji procesuálních 
jest práce Vážného vedena s-píše myšlenkou syntesy, jednotným pojímá
ním problémů procesních a bystrým pohledem na vývoi procesního práva 
od nejstaršího procesu římského až po naše doby. Dr. Hynek Bulín. 

EDGAR TH. HAVRÁNEK: Škola řečnická. Bočánek, Praha 1935, str. 
223, Kč 18.- . Nepokládáme-li politiku za samostatné povolání, uplatňuje 
se řečnické umění v povoláních právnických, kde jsou na něm závislé 
osudy velikých věcí, ne-li přímo životy lidské. Výklady první části se 
týkaj í dechu, paměti, stylu, slohu, správného myšlení, dostatečné zásoby 
slov a výrazů a různých rad. Druhá část rozděluje řeči co do obsahu 
a druhu na tendenční, programové, příležitostné a debaty. Záleží na vý
běru tematu, jeho zpracování a řečníkově výkonu, i na zevnějšku, před
nesu a době trvání řeči. V řečnictví jest třeba se cvičiti, proto třetí část 
obsahuje praktická cvičení jazyková a dechová. Kniha končí soupisem 
odborné literatury pro řečníky. Jistě mnohému dobře poslouží. 

Dr. Reichert. 

JUDr. JAN TROJANEC a JUDr. JOSEF FIŠER: Komentov:mé řády 
volební do obou sněmovoo Národního shromáždění a zákony souvisejíd, 
zvláště zákon o zastavování a: o roz,pouštění politických stran a zákon o vo
lebním soudě . Nákladem Státní tiskárny v Praze 1935, ,stran 195, Kč 
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10.-. Kniha obsahuje veškeré 'zákonné předpisy týkající se práv,a voleh
ního a'ž do poslední doby, počínajíc ús,tavní listinou, z níž jsou uvere.l
něny pouze výňatky, vížící se k :předmětu. Volební řád do poslanecké sně
movny je uveden v plném zněnÍ. Je tu podán přehled volebních krajů 
podJle okresů, poněvadž dosavadní usrpořádání volebních krajů v zemi ' 
České a MO'I:avskoslezské podle soudních okresů, na Slovensku a Podkar
patské Rusd na podkladě bývalých žup velmi znesnadňuje přehled. Připo
jen ie schematický přehled lhůt, jednotlivých úkonů a diář. Nás·ledují pak 
zákony: o složení a pravomoci senátu, o volebním právu příslušníků branné 
moci a četnietva, o zastavení činnosti a o ro.vpuštění politických stran, 
o volebním soudě a c inkompatibilitě se členstvím v Národním shromáž
dění. - Pro správný výlklad zákonů je u jednotlivých ustanovení jejich 
výklad, provázený výňatky z vládních důvodoyých zpráv a ze :správ o jed
nání ústavně-právního výboru. Poznámky přirpojené .pod čarou hlavn'ě 

u volebního řádu do poslanecké sněmovny a zákona o zastavování činnosti 
a rozpuštění politických str ah, přihlížejí k dosavadní judikatuře volebního 
soudu, nejv. srprávního soudu a jeho mandátového senátu, j1akož i nejvyš , 
šího soudu. ' Při posléze jmenovaném zákoně je uvedena i úplná literatura 
knižní a časopisecká. 

Kniha je vhodnou příručkou pro volby do zákonodárných sborů 
a může v tomto oboru sloužiti jako dobrá studijní pomůcka, 

Dr. Reichert. 

DR. JULIUS KARMÁN: Das Gesetz uber die Kraftloserkliil'Ung von 
UJ'kunden. Stiepels Gesetz-Sammlung des t'schechoslo"vakischen Staates. 
SVlazek 76. Nrukl. bratří Stiepelových, spol. s r. o. Rychnov 1935. Stran 
170. - Autor podává zde velmi dobrý komentář k novému zákonu o umo
ření listin čís . 250/1934. Jednotlivá zákonná ustanovení jsou doprovázena 
velmi obšírným výkladem, při čemž na příslušných místech autor podává 
též nástin hlavních zásad nesporného Í'ÍzenÍ. Rovněž k C'Í1Zímu zákono
dárství je brán zřetel. Karman neopomíjí ani materiálie a prováděcí naří
zení a zejména bedlivě hledí k judikatuře. Z celé práce jest patrno, že 
autor se 'svým thematem ojpravdu srostl a že látku dokonale zvládl; sluší 
se zmínW též o tom, že osnova tohoto zákona je jeho dílo. Práci jest 
vřele dorporučiti. Kš. 

WLAD. 'WOYTINSKY: Tl'ois causes clu chomage. Mezinárodní úřad 
práce v Ženevě, 1935. - Autor s,leduje vývoj pracovního trhu ve 14 státech 
od konce světové války a shledává v této době tři vážné hospodářské po
ruchy; první v letech 1920 a 1922, jež byla způsobena demobilisací a jež 
postihla h1avně Spojené státy severoamerické, Velkou Britanrn, Skandinavii, 
Belgii a Italii, druhou v létech 1926--1927, která postihla hlavně Velkou 
Britanii, Německo, Nor.soko a Dánsko. jaJkož i Polsko. Pak nastal všeobecný 
hos:podářský vzestup, až ku konci roku 1929 objevují se počátky světové 
hospodářské krise; v polovině Toku 1932 nezaměstnanost dosáhla maxima, 
ač i pak v některých státech ještě pokl'ačo'Val vzestup nezaměstnanosti. 
Všecka tři období vyznačují Is'e skutečností, že vývoj zaměstnanosti byl 
často méně příznivý, nežli vývoj výroby a že hospodářství velké části států 
nemohlo dáti Zlaměshlání všem uchazečům o práci. Příčinou toho byl jed
nak příliš silný přirozený přírůstek výdělečně pracujícího obyvatelstva, 
jednak zastavení válečné výroby a konečně také pokles mezinárodního vy
stěhovalectví. Jen někode se teprvé po ro'ce 1930 počala projevovati menSl 
nabídka mladých pracovních sil, jako následek pokleslé porodnosti váleč
ných let. ' 

Těžištěm nezaměstnanosti za světové hospodářské krise je těžba uhlí 
II průmyslová výroba. Před válkou nestoupala 'pracovní výkonnost jedno
tlivcova rychleji, než se zvětšoval rozsah výroby; naproti tomu po válce 
zvláště ve Spojených státech severoameriokých, ve Velké Britanii, v Japon-
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sJm a v Norsku zůstávalo j'ilž před vypuknutím světové hospodářské krise 
rozšiřování průmys1lové výroby za vzrůstem výkonnosti, čímž byly vyřaďo
vány lidské pra,covní síly z výrobního procesu (t. zv. technologická neza-

. městnanost). V Československu podle \Voytinského nebylo nezaměstnanosti 
tohoto druhu, neboť pracovní síly" nahrazené stroji, byly zaměstnány v roz
šířené výrobě. 

Autor v závěru své práce vyslovuje požadavek vybudovati dobrý 
sys.tém co nejpřesnějších statistických výkazů o pracovním trhu; pak bylo 
by lze ještě včas zpozorov,ati porušení rovnováhy hospodářského a sociál
ního řádu v jednotlivém státě a učinili účinná obranná opatření. 

Dr. Jindřich. 

Dr. BOHUMIL ŠTĚDRÝ: Nařízení o dočasných omezeních u někte
rých oďvětv,ích podnikání. Práv. knihkupectví a nakladatelství v Praze, 
1935, 8°, str. 60, Kč 7.50. - Knížka zabývá se výkladem vládního nar'ízení 
ze dne 16. (~ ervence 1930, Č. 162 Sb. z. a n. o dočasných omezeních v ně
kteq'rch odvětvích podnikání; autor jako přednosta největšího ži'vnosten
ského úřadu I. stolice v našem státě (živnostenského referátu mag~strátu 
hlav. města Prahy) Dlahrazuje tímto svým výkladem nedostatek instrukcí 
a poukazů, kte'ré do,sud nevydaly vyšší 'Mady správní; je tedy práce auto
rova podána nejen jako praktická pr·íruoka, nýbrž i j-ako vhodná pomůcka 
pro živnostenské úřady. Dr. Jindřich. 

Dr. FRANTiŠEK HANZAL: Urazové soudnictví. B. Kober, Horní 
Růžodol-Liberec, 1935, str. 120, Kč 20.-. Kniha obsahuje ustano
vení zákona č. 207/1919 Sb. z. a n. o rozhodčím soudu, vládní naÍ'Ízení 
k němu č. 272/1919 Sb. z. a n. a č . 356/1919 Sb. z. a n.; pokud jde o oblast 
práva dříve uherského, jsou uvedena příslušná ustanovení zák čl. XIX/1907 
ve zněni dalších novel. Pak následuje text zákona č. 173/1934 Sb. z. a n . 
se všemv sněmovními materiáliemi a vládní nařízení č. 262/1934 Sb. z. a n. 
s důvodovou zprávou a se všemi výnosy ministerstva spravedlnosti. Ko
nečně obsahuje kniha vzorce rejstříků, statistických výkazů. příslušná 
ustanovení zákona o pojištění Z!aměstnanců pro případ nemoci, invalidity 
a stál-í ve znění vlád. vyhlášky č. ] 89 /1934 Sb. z. a n ., jakož i vzorce ža
loby. Podrobný věcný ukazovatel je vhodn~rm. dop111kem, usnadiíujícím 
snadnou orientaci. 

Kniha jest úplným souborem všech procesních předpisů v oboru úra
z:ového soudnictví, jest sestavena přehledně a účelně . Lze .ii tudíž co nej
lépe doporučiti jako vhodnou příručku pro všecky, kteří přijdou jakým
koliv zptlsobem do styku s úrazovým soudnictvím, již také proto, že před
pisy tohoto oboru sociálně poji šťovacího soudni:ctví jsou málo z:námé a 
nebyly dosud nikde takto v celku vydány. Dr. Jindřich. 

G. M. FISK-P. S. PEIRCE: Mezinárodní obchodní polNika (lnte rna
tional Commercial Policies). Orbis, Praha, stran 300, cena Kč 42.-. 
S předmluvou doc. dra A. Basche. - Oba autoři shrnují v knize velmi . 
účelně vývoj amerického mezinárodního obchodu, při čemž U1stavioně po
ukazují na současně se vyvíjející politiku států jiných, jmenovitě Anglie, 
Francie. Italie, Ja'Ponska atd. Kniha je rozdělena v 18 kapitol, z nichž prvé 
čtyři jsou věnovány výkladu pojmů a historického vývoje obchodní poli
tiky (úv'od, merkantilismus, svobodný obchod a směr ochranářský. Další 
kapitoly, V.-X., jsou věnovány pojmům celním a celní politice vůbec 
(cla, zákazy, týkající se zahraničního obchodu, druhy a základy cel, celní 
tarify a jejich sy:s,témy, podpory dovozu a vývozu, správní instituce). 
V kapitole XI. a XII. zabývá se obchodními smlouvami, jejich povahou, 
formou a obsahem, pojmem a významem reciprocity a klausule nejvyšších 
výhod. V kap. XIII-XV. zabývá se veřejnými, v kap. XVI. polover·ejnými 
asoukr,omými zařízeními ku podpoře obchodu, v k,ap. XVIII. veí'ejnými 
zařízenímÍ ku podpoře plavby. Kapitola XVIII. o plavební politice uzavírá 
knihu. Správně vys1ihla předmluva doc. Basche přednosti knihy : přehled-
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nou soustavu, velkou jasnost s hutností a obsažností, souvislost líčení hos
podářského vývoje a jeho vliv na obchodní ,politiku. 

Překladem tohoto díla dostalo se naší nlirodohospodářské vědě velmi 
vhodné pomůcky, v níž jak teoretik, tak i praktik najde mnohá poučení 
o tom, jaké nezdravé důsledky může přinésti mezinárodní obchodní po
lHika určitých směrů, nebéře-li se zřetele i na názory jiné. Pro právníka 
kniha sama je velmi dobrým doplněním studia předepsaných a nejvíce 
používaných učebnk v oboru národního hospodářství. Dr. Bečvář. 

ŠTÚR EUDOv1T: Starý i nový věk Slováků. Podle o-riginálu vydal 
Josef Jirásek. Prameny Učené Spol. Šafaříkovy v Bratislavě. Sv. 6. Brati
sla:v1a 1935. Str. 56, 1 príl. Cena Kč 21.-. - Iste záslužnou prácou bolo 
vydať Štúrovu ,obžalobu na smutné národné pomery v štyriciatych rokoch 
minulého storočia. Bude ona poučením i mementom pre mnohých, klorí 
nepoznajú všetky tie okolnosti, ktoré staly sa podkladom vyostreného boja 
o bytie národJa Islovenského v revolučných rokoch 1848/49. 

Jako už názov práce prezrádza, kniiha Štúrova delí sa na dve časti. 
Pr:vá časť je apotheozou starej slávy Velkomoravskej ríše. Autor v roman
tic-kom zanietení. líči zjednocoViací proces slovanských kmeií.ov, ich koloni
začllú i zemedelsko-melio·račnú činnosť, politické osudy, najma za vlády 
Mojmírov,cov, a boj s ríšou nemeckou. Dramaticky o·pisuje pád ríše Velko
moravskej, narieka nad ISmútnym osudom Nitry, ktorá mu je symbolom 
bývalej slávy slovenskej. NiruiJvné sú narážky. že by boli Maďari prevzali od 
Slovákov celý právny systém a uzavreli s nimi smlúvu o vzájemnom reš
pektovaní národnej i územnej integrity. Štúr na mnohých miestach tejto 
kapitoly pomiešal pravdu s polopravdou, podfa toho, jako mu to kázalo 
romantické nadšenie pre starobylú slávu Slovák ov. Nemožno mu to však 
vytýkať, leho chcel iba poukázať na to, že Maďari musia vďačiJf Slovákom 
velmi mnoho za to, že sa tak snadno mohli včleniť medzi ostatné kultúrné 
národy Europy. Proti tejto slávnej dobe stavia Štúr storočie XIV., ktorým 
» započal se no \'3', strašný věk Slováků « . Kapitola táto je apologiou štáto
tvornosti slovenskej v rBiI koruny Sv. Štefana. Autor používajúc mnohých 
parabol, poukazuje na to, jako sú Slovác~ v Uhrách ukrivdení, odnárodi'lo
vaní, zbavoyaní materinského jazyka. Žiada smier medzi národmi v Uhrách 
a rešpektovanie i,.:h . národnej svojráznosti. Hovorí: » Rozličné najdeš ná
rody v zemi Švajcarské: Vlachy. Francouze a Němce a uslyšíš mluviti kaž
dého mateřlským jazykem, bytuje pak v končinách vlasti jejilch mír a blaho, 
nebo nechtějí panovati jeden nad druhým, ale vš ichni jsou jediné poslušni 
vl,asti, společné matce své. « So zármutkem načtta jednotlivé etapy maďa
rizačného úsilia, najnú pomaďarčenie škol, kostolov a verejného života 
vobec. Zau.iímavé sú narážky na čmnosť grófa Zayho, ktorý pod plášťom 
unie evanjelícko-kalvinskej snažil sa dosiahnuť pomaďarčenia slovenských 
eval1jeHckych ISborov. Pozoruhodná je tiež Štúrova náboženská snášanli
vosť, hlavne pokial ide slovenských katolíl\Qv. Štúr dobre si uvedomil, že 
slovensld katolíci sú pevnou hrádzou proti maďarozačnej vIne, ktorá ch cela 
nilelen jednotný šlátny národ - samozrejme maďarský -, ale u~ilovala sa 
aj o jediné štátne náboženstvo - kalvinizmus. Čitatela neprekvapuje ani 
Štúrova príklonnosť k dyna'stil. Je nepochybné. že zdorazňovaním odda
nosti Slovákov k panovnikovi, sledoval 'ciele eminentne politické -, získa
nie pri§l-zne krála pre Slovákov, bojujúcich svoj národný boj s Maďarmi'. 
I keď Stúr nevie sa zbayiť na mnohých miestach svojej práce romanticke.l 
naivity, preca jadro práce je vefmi zdravé a poučné. Vanie z neho úprimná 
snaha burcovať národ z letargie, a držať národ v čestnom boj~ o svojráz 
a rečovú samostatnOlsť. Dr. J. Holák. 

JAN LAICHTER: Zžvot a dílo. Vzpominky CI úvahy. Pořádal Jiří Ho
rák. Vydal v Praze 1935 Svaz knihkupců a naldadatellL 80 . Str. 218. -
K 75. narozeninám Jana Lakhtera, českého nakladatele, vydal Svaz knih-
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kup'ců a nakladatelů tento krásný sborník, který l'ada našich nejlepš-ích 
vědeckých osobností, jež kolem sebe dovedl Laichter seskupiti, naplnila 
svými vzpomínkami a úvahami a ' prof Jiří Horák plastickým vylíčením 
díla i osobnosti oslavencovy. Čteme-li bohatý výpočet knih Laichterovým 
nakladatelstvím vydaných a uvědomíme-li si, že Jsou to všechno díla trvalé 
a vy,s,oké hodnoty, jež neztratila časem nic na své Iceně, jež však v ničem 
nesnažila se vyjíti vstříc běžnému vkusu, jsme jati opravdovým obdivem 
k tomuto nakladateli-alPo štolu, který měl tak šťastnou ruku při volbě toho, 
co vydával, který měl i odvahu nedbati běžného vkusu a dovedl nalézti 
čtenáře, kteří sdíleli jeho čistý idealismus. a nalezli ten krásný poměr ke 
knihám, jaký měl k nim jejich nakladatel. Dr. Lepař. 

LEONHARD RAGAZ: Od Krista k Marxovi, od Marxe ke Kristu. Pří
spěvek k tématu. Přeložili Jarosiav Šimsa a František Linhart. Úvod Jo
sefa Macha. Str. 299. Otázky a názory kniha LXX. Jan Laichter v Praze 
1935. - Ragaz, evangelický kněz, profesor bohosloví, studiem křesťanství 
došel k přesvědčení, že dnešní církevnictví Ise příliš odkloni1o od křesťan
ských zásad, a hledá jejich splnění v socialismu. V jeho odklonu od ná
boženství vidí tragkký omyl, který socialismus 'Přivedl do dnešní slepé 
uličky. Chce křesťanství i socialismus vrátiti jejich společnému východisku, 
a proto uvádí v život celé mezinárodní hnutí, hlásající náboženský socialis
mus, který nehledá kom'Pl:omisu s dneškem, nýbrž návrat od Marxe, který 
jest jak'si symbolem materialistického omylu socialismu, ke Kristovi. Tak
řka prorocky Ipůsobí jeho slova, hlásající revoluci Kristovu, která překoná 
vše, co dnes označujeme jmény demokrade, socialismus, komunismus, ja
kožto mocný rozklad a ještě mocnější naplnění. Ragaz ve svém úsilí změ
niti cestu socialismu, setkává se s Hendrikem de Manem, který sice při

chází s jiné strany, ale přece v jejich cíli jest mnoho společného. Ragaz 
své myšlence věnoval několik obsáhlých knih. Toto jest jen populární vy
líčení jeho myšlenek, jak je ve Isvé vlasti, Švýcarech, přednesl v něk,olika 
přednáškách. V 'Předmluvě k českému vydání rprojevuje upřímnou radost, 
že jeho kniha se dostane do Čeoh, do země, která je mu tak blízká zejména 
svým náboženským bojem a osobami jej představujídmu, Husem, Komen-
ským, Masarykem. Dr. L~ař. 

PLATON: Faidon-Kratylos. Přeložil František Novotný. Platonovy s,p. 
Č. 7. a 8. 8° Str. 107 a 93. L'aichter v Praze 1935. - Faidon jest jedním z nej
krásnějších dialogů Platonových a také jedním z nejvýznamnějších. Hlavní 
jeho téma o nesmrtelnosti duše, které v souvislosti se smrtí Sokratovou 
probírá, bylo v dějinách filosofie od starověku, přes sttředověk až do novo
věku látkou i argumentem v nekonečné debatě o nesmrtelnosti duše . Jest 
obdivuhodné, že ačkoli řecká filosofie zápasila teprve se základními pojmy 
a představami a jejich vztahy, jak jest nejlépe zřejmo z dalšího díalogu 
Kratylos, přece dovedl Platon problém nesmrtelnosti duše ohsáhnouti v plné 
jeho šíři a podati jej jasně, ~pí·Íl·ozeně s oním vysoce uměleckým taktem a 
s vy,stižností, které se dodnes obdivujeme. 

Nazval-li Faidona Platon dialogem o duši, možno nazvati Fratyla dia
logem o slově, o jeho vztahu k pojmu, o !původu a vzniku slov, tedy 
o pr,oblémech, na které Platon narazil při poznávání svý·ch ideí, na které 
narazily i teorie moderní. O věčné svěžesti Platonově svědčí, že i ty mo
derní teorie docházely k podobným závěrům jako Platon. Dialog má dra
matický spád, jest sarkasticky zaostřen, jest vzorným filosofickým dra-
matem. Dr. Lepař. 

Zodpovědný redaktor Dr. Karel Novák. - Tiskl B. Stýblo v Praze II., 

Václavské nám. 32. 
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