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VŠ'EHRD 
Idea evropské unie . 

ROČNÍK XIII. 

ČíSLO 1. 

Ř Í JEN 1931. 
s-

Glosy ke ználnélnu Briandovu projektu.*) 

Univ. prof. Dr. František W e y r (Brno) . 

Thema, jež jsenl si zvolil za dnešní svoji přednášku, nebylo 
by dobře nložné ještě před 20 lety jako předlnět vážného teore
tického nebo politického výkladu, neboť nlohlo by se dostati 
stejně jak přednášejícínlu, tak i jeho posluchačstvu výslněchu 
za to, že se vážně obírají utopií toho druhu, jakou jest federace 
evropských států a národů. Během posledních dvaceti let se 
však po\lliěry podstatně změnily. Myšlenkou svazu národů, Pan
cvropy či evropské hospodářské unie neobírají se již toliko 
básníci, filosofové , profesoři a jiní podobní nepraktičtí lidé, 
nýbrž praktičtí politikové a diplonlaté, kteří ex professo zabý
vají . s~ projekteln evropské unie jako nejhlavnějším svýnl úko
lenl, aby z někdejší utopie vytvořili v čase pokud lze nejkratším, 
skutečnost. 

Nechť lnáme již názor na světovou válku a nesnlírné její 
následky jakýkoliv: jedno nutno jest doznati: že to byla svě
tová válka, která po prvé vytvořila politické a sociální před
poklady, jež byly nezbytně nutny k vytvoření atnlosféry, v níž 
nlohla se zroditi idea obecné evropské federace. A jedině na
prostq povrchní pozorovatel nlohl by míti za to, že jde o histo
Tický a politick)T protiklad, je-li to právě světová válka, ' která, 
rozbivši na jedné straně starou střední Evropu na řadu nlalých 
států, jest na druhé straně povolána, aby dala v budoucnosti 
zajisté nepříliš vzdálené vyvstati na troskách někdejších stát
ních organisací novénlU politickénlu útvaru, jehož ideologická 
hodnota - alespoň s demokratického hlediska - daleko pře
vyšuje všechny ostatní hodnoty, které byla světová válka a pří
měří vytvořily. Kdyby světová válka nebyla více způsobila nežli 
to, že rozkotala dynastické státy, a tím dala osvobozenÝln ná
rodÍlm možnost, vytvořiti nové svazky, byla by dosti učinila! 

Ideu evropské federace či unie, o níŽ hodlám dále nlluviti , 
jest nutno přičísti, jak znánlo, iniciativě francouzského lninistra 
zahranič.í B r i a n d a. Budiž mi dovoleno, abych uvedl několika 

*) Prof. W e y r odevzdal laskavě brněnské redakci německý text 
pře,dnášky, kterou měl konati ve Vídni, která však pro autorovo one
mo c;nění konána nebyla. Redakce uveřejňuje ji v českém překladě 
Václava C h y ti 1 a. ' 
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slovy, jaký byl dosavadní osud této Briandovy idey. Dějiny její 
JSOll krátké, neboť vznikla teprve. v září r. 1929 v Ženevě, a to 
u příležitosti desátého zasedání Společnosti národů, kdy byl 
Briand vybídnut přHomnými tam zástupci jednotlivých stáHl, 
aby vypracoval memorandum, a aby je předložil vládám těchto 
států, které podají o něnl svá dobrá zdání. To uskutečnilo se 
během roku 1 H30 a dotázané vlády skutečně na francouzské 
memorandunl reagovaly. I když pak byly odpovědi sdělány ve
snlěs s ohvyklou diplomatickou opatrností, lzE' přece říci, že 
žádná z) dotázan~Tch vlád se neodvážila prohlásiti Briandův pro
jekt za neuskutečnitelnou politickou utopii. Již to' pak ' jest -
měřeno předválečnou nlentalitou evropské diplomacie - ne
smírný pokrok, za který děkujeme právě světové válce. S jak~rm 
as výsledkem potkal by se takový podnět, nechť vycházel by od 
kteréhokoliv státu, v prvním desetiletí přítomného století! 

Nejprve lnožno si položiti otázku po účelu, který sleduje 
tato nejnovější myšlenka evropské unie, pokud se týče, jaký jest 
poměr tohoto projektu k analogickým starším záměrům podob
ného druhu? MínÍln tÍln především sanlotnu instituci Společ
nosti národů, dále Panevropu, jak ji propagoval hrabě Couden
hove-Kalergi, a konečně jednotlivé evropské celní, hospodářské 
a jiné unie, jak se dnes s mnoha stran doporučují. 

Ve své řeči, kterou měl 5: září 1929 v Ženevě, mluvil ,Briand 
výslovně o »druhu federálního či federativního s v a z u, který 
by měl existovati mezi národy, jež jsou seskupeny geograficky 
takovým způsobem, jako jest tomu u národů evropsk)Tch; ta
'kovéto národy měly by míti možnost vcházeti kdykoliv ve vzá-
jemný styk, diskutovati o svých zájmech, činiti společná roz
hodnutí a vytvořiti vespolek solidární svaz, který by jhn kdy
koliv: dovoloval čeliti i těm nejtěžším poměrům.« 

Rovněž ve zmíněnénl francouzském nlelnorandu se nlluví 
podobným způsobem o »federálním svazu«, který »by vytvořil 
mezi jednotlivými národy režim trvalé solidarity, a j~nž by 
těmto národům dovoloval, aby vcházely ve všech nutných pří
padech v bezprostřední styk za účelem studia, rozboru a 
úp r a v y problémů, jež jsou jim společny«. Memorandum 
mluví dále o »morální evropské unii«, jíž děkuje za svůj vznik, 
a mimo to n ega t i vně vymezuje okruh působnosti budoucí 
jednoty, a to tím, že stanoví, čím tato n e má býti, totiž že ne
má býti ani novou snad mezinárodní institucí, která by měla 
za úkol řešiti sporné otázky, nebo celní unií, jíž by sice byly 
odstraněny celní hranice u v nit ř unie, která by však vedla 
ke vzniku nové, daleko větší celní hradby proti jiným územím. 

Pokud se týče otázky, jaký jest poměr mezi novým Brian
dovým projektem a mezi staršími snahami o vytvoření evropské 
jednoty, nutno jest především uvésti, že Briand klade výslovně 
neobyčejnou váhu na to, že jeho projekt neznamená a nesmí 
zname'nati žádnou protivu existující Společnosti národů, nýbrž , 
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že jest zalnýšlen jakožto »regionale entente« ve smyslu čl. 21. 
paktu o Společnosti národů. Mám pak za to, že Briandový:m 
projektem zůstává stejně nedotčena i Panevropa hraběte Cou
denhova: neboť Briandův projekt evropské federace (unie) není 
nic jiného, nežli o f i c i e ln í snaha o vytvoření Panevropy na 
rozdíl od podobných dřívějších snah neoficielních. 

MínÍln-ii pak dále podrobiti Briandův projekt v některých 
jednotlivostech své kritice, pak nemá tím býti naprosto v nej
menším snižována veliká zásluha, která spočívá již v samé my
šlence projektu. Moje kritika jest ostatně ponejvíce t e o r e
ti c k á a i d e o log i c k á, a to proto, poněvadž teoretikovi 
jako takovému naprosto nepřísluší, aby' posuzoval podo~nou 
diplomatickou a minlo to politickou akci, jakou jest Briandova 
Panevropa, co do její p r a k t i c k é proveditelnosti. Pokud 
se pak týče vlastního mého mínění, tu mám nejen za to, že 
idea: evropské 'federace jest o sobě proveditelná, nýbrž jdu ještě 
dále a tvrdÍlll, že její realisace jest přímo nevyhnutelným před
'pokladenl pro trvalou existenci demokratického režimu v Evro
pě. Ostatně se k tomu ještě dále vrátím. 

Teoretikovi, zabývajícímu se státním právem, padne 
u Briandova projektu při prvém pohledu do oka zásadní proti
klad, pokud se týče, kontradikce, spočívající v tom, že projekt 
na jedné straně chce vytvořiti mezi evropskými národy fede
rální svaz (lien federale), zároveň' však na druhé straně ujiš
ťuje (z důvodů snadno pochopitelných), že svazek států, jejž 
propaguje, nemá se v ničem dotknouti suvereni,ty jednotlivých, 
jeho zúčastněnýctt států. Aby se stalo toto contradictio in 
adiecto jasným, nutno si uvědomiti, jaká jest vlastně podstata 
iBriam:iova projektovaného »svazu« či »spolku «. Nejedná se 
v něm totiž zajisté jen o vytvoření pouhé možnosti uzavírati 
smlouvy mezi jednotlivými národy, nýbrž zřejnlě o něco více. 
Neboť ona nložnost existuje již dlouhou dobu podle ' platného 
mezinárodního práva a není tudíž potřebí , aby byla teprve vy
tvářena zvláštní evropskou federací či unií. Pojem, jejž vyja
dřuje Briandovo lnemorandum slovy »lien federal« nutno jest 
tedy chápati v jiném smyslu, a to v tom, ve kterém mluví se 
bě,žně o s p o I k o v é mst á t ě, tedy o trvalé nadstátní, pokud 
se týče, nlezistátní organisaci. Tradicionelní juristická nauka 
o státnícn sdruženích rozlišuje mezi jinýlni jmenovitě dva dru
hy státních sdružení: s vaz e k stá t ů a s p o I k o v Ý stá t. 
Svazek států jest jí sdružením či organisací, založenou na me
zinárodním právu, a znamenající sice »unii « či »spojení« ni
koliv však jednotu, takže zde není žádného »nadstátu«, jako 
jest tomu u spolkového státu (na př. u německé říše nebo ra-

, kouské republiky). Právním základem »svazku států « jest -
na rozdíl od spolkového státu, který má za svůj základ ústavu 
(konstituci) - toliko »úmluva « (traité): svazek států jest 
mez istátní organi~ce, jež představ~je sice, zamýšlena jsouc ja-
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kožto trvalé spojení, lnnoheln intensivnější sdružení nežli 
pouhé spojení více států za přechodným a konkrétním účelem, 
jež však na druhé ~traně u srovnání se spolkovÝln státem ja
kožto korporací jest pouhou mnohem volnější societou. Fran
couzští juristé a politikové pak skutečně řadí Briandův projekt 
právě do kategorie »svazků států « - uvádím z nich jen Josefa 
Barthelémy-ho, Le Fur-a a Éduarda Herriota - čímž však ni
žádnýn~ způsoben~ neunikají logické kontradikci Briandova po
stulátu kterf zároveň žádá vytvoření federativní organisace, 
i illedotknutelnost svrchovanosti jednotlivých, na ní účastných 
států. Jakkoliv pak jsen~ sám jurista, jsem nucen přiznati se 
k tomu, že obvyklé pojmy suverenity stejně jako tradicionelní 
nauka o státních sdruženích připadají mi jako druh strašáků 
na vrabce, naplňující nejen juristy, nýbrž i diplomaty zvláštní 
uctivou bázní: má pak býti hlavním úkoleln této mé přednáš
ky, přesvědčiti vážené shromáždění o tom, že jest to práv~ 
strach před těmito t e o ret i c kým i a k tomu nesprávnýmI ' 
právně-vědeckýnú koncepcemi, který odvrací politiky a státní
ky ' od realisace tak plodné a časové idee, jakou jest Briandův 
pro jekl. Bude o tom dále řeč. 

. Nejdříve však chci uvésti druhou svou základní nálnitku 
proti vývodům Briandova lnen~oranda. Jde ovšeIn o námitku, 
která nemíří toliko na samo. Briandovo n~elnoranduln, nýbrž 
zároveň i na ostatní analogické snahy po sjednocení Evropy, 
s nimiž máme dnes co činiti. Námitka tato jest, chcete-li, ryze 
ternúnologické povahy, avšak vytýká něco, co beztoho již těžk~ 
problém evropského sblížení činí - naprosto zbytečně - ještě 
komplikovanějšín~ a nesnadnějším. 

V Briandovu memorandu, stejně jako i v ženevských pro
jevech jiných evropských státníků se potkáváme se zjevem již 
od dřívějška známýn~, že se v nich totiž kladou ve dle sebe, 
pokud se I týče, pro t i sobě p o I i t i k a' a h o s pod á ř s tví, 
že mluví se v nich o politických a hospodářských úvahách, in
tencích, oIjganisacích a pod. Briand sám ' začal ve svém prvním 
oficielním vystoupení pro vytvoření evropské federace myšlen
kou, že evropskýln národůn~ není nezbytně třeba toliko p o I i
t i c k é h o míru (n~ínil tín~ ukončení světové války), nýbrž též 
míru h o s pod á ř s k é ho. V projevech rtlzných institucí. 
které vzaly si za úkol provésti sblížení států a národů, nalez
neme pak vehni často ujišťování, že tento cíl sledují z ryze hos
podářských dtlvbdů s vyloučením veškeré p o I i t i k y. Jsme 
pak téměř nakloněni ba nutkání. se domníva~i,. že v ;tved~né, 
stále se vracející protivě hospodářství a polItIky ma pOjem 
»hospodářských « záležitostí, úvah a z~lněrtl ~ýznan~ . ~ ě ~
n Ý cha tudíž o d Ú vod n ě n 'ST c h hledlsk, kdezto » polItIcky
mi « záležitostIni, úvahami a záměry že myslí se nevěcná , osobní, 
stranická, krátce ne o d ů vod ně n á hlediska. TÍln dostávalo 
by se ovšem politice jako takové a celén~u politickélnu cechu 
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stupně, že znamená 
že vznikají obavy 
přibližuje podle uv 



tensivnější sdružení n ežli 
ým a konkrétním účelem, 
se spolkovým státem ja

[l volnější societou. Fran
~ně řadí Briandův projekt 
uvádím z nich jen .T osefa 

Herriota - čínlž však ni
{ontradikci Briandova po
ní federativní organisace, 
[)tlivých, na ní účastných 
l, jsem nucen přiznati se 
, stejně jako tradicionelní 
jí mi jako druh strašáků 
lýbrž i diplomaty zvláštní 
úkoleln této mé přednáš
o tom, že jest to právě 

i a k tomu nesprávnými . 
odvrací politiky a státnÍ
idee, jakou jest Briandův 

u svou základní námitku 
a. Jde ovšem o námitku, 
DVO nlenlorandum, nýbrž 
ly po sjednocení Evropy, 
a tato jest, chcete-li, ryze 
něco, co beztoho již těžký
laprosto zbytečně - ještě 

jako i v ženevských pro
potkáváme se zjevem již 

:otiž kladou v e dle sebe, 
k a' a h o s pod á ř s tví, 
spodářských úvahách, in
im . začal ve svém prvním 
~vropské federace myšlen
~bytně třeba toliko p o I i
světové války), n~Tbrž též 
evech různých institucí. 
ní států a národů, nalez
nto cíl sledují z ryze hos 
~škeré p o I i t i k y. Jsme 
domnívati , že v uvedené, 
ví a politiky má pojem 
1. zálněrů význam v ě c
lledisk, kdežto »politický-
myslí se nevěcná, osobní, 
hlediska. Tínl dostávalo 

:elému politickélnu cechu 
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veln1Í snlutného vysvědčení. I když pak není pochyby, že pojlnu 
'politika užívá se -- v důsledku zlé zkušenosti - vehni často 
v uvedenénl slnyslu, bude přece lépe, vyhraditi tento pojem po
litiky pro š pat n o u politiku, politiku, jaká být i n e ln á, pro 
politiku »0 sobě « . Nehledíme-li pak k politice v tom t o s my
's I u, nepodává se ovšeln žádná protiva lnezi pojlny hospodář
ství a politika, jak óstatně ukazuje již sam.o názvosloví - mlu
ví -li se na př. o hospodářské politice, sociálnÍ' po}i,tice a pod. 

Staví-li Briandovo memora;nduln obvyklÝln způsobem do 
protivy hospodářské a politické záležitosti, a lnluví-li dále vý
slovně o »obecné subordinaci hospodářských problémů problé
mům politickÝln « a konečně o »idei (koncepci) p o I i t i c k é 
kooperace v Evropě ( , kterou staví do protivy » hospodářské or
.ganisaci«, lze z toho stejně jako z dalších speciálních vývod~ 
memoranda dovoditi s dostatečnou Jistotou, že se zde rozuml 
politikou »0 sobě « ona činnost, která spo~ívá, ve vy t v oře? í 
a u drž o v á n í o r.g a n i s a c e, t. J. . u p r a v y u r C 1-

téh o o b s a h u, na př. hospodářského nebo kulturního. Po
litika má zde tedy význam pouhé for ln y, úpravy samé, na 
rozdíl od hospodářství, kultury nebo .sociálních pOlněrů a pod., 
jež představují o b s a h této úpravy, její předmět. S tohoto hle
diska lze pak též pochopiti, že Bria.nd jak ve ~vé řeči, ~ak i.v: sa: 
méln nlemorandu, stanově budoucí evropske federaCI pohhcke 
úkoly, prohlašuje, že zalnýšlenou evropskou aso?iac~ nem~ ~ýti 
nižádným způsobem porušen.a absolutní suverenIta .lednothvych 
národů (států). 

Uvedl jsem již dříve stručně, jaké stanovisko zaujhná tra
dicionelní státověda k jednotlivým lnezinárodním asociacím, 
které označuje za »státní sdružení «,- a jen musínl zde výslovně 
zdůrazniti, že stanovisko toto sdílí také tradicionelní politika 
a politická mentalita jednotlivých národů. A jest to toto stano
visko, které činí oficielní politiky a diplomaty a stejně též i celé 
národy krajně nedůvěřivými vůči všem mezinárodním spojenínl 
a kooperacím, neboť - jen tolik buď zde v krátku uvedeno -
obvyklá představa vidí ve » státě « a jlnenovitě ve vlastnhn státě 
úplnou obdobu lidské bytosti, takže stát nlůže 'podle této před
stavy stejně jako tato vznikati, žíti a zemříti. Každým intensiv
nějšíni spojením jednoho státu s jinými jeví se nám pak jeho ži
vot býti ohrožen. Život státu jest závislý ná jeho suverenitě, t. j. 
nikoliv jen na jeho absolutní samostatnosti a nezávislosti, nýbrž 
též na vůli tuto samostatnost udržeti a jí se nevzdávati. Podle 
této d~sud ~iádnoucí teoretické, t. j. právněvědecké, a praktické, 
t. j. politické a diplomatické představy' o státě_ mo~n? zjistiti na: 
prosto přesně okamžik, ~e kte~ém a~. ?-?brovol~e Cl vynuc~ne 
spojení dosud samostatneho statu s Jlnym dosahne tak?veho 
stupně, že znamená to zánik tohoto stá~u . J est pa~ pO?hopltelno: 
že vznikají obavy před každ)Tm ~tátním s pOJ e nIm, ktere 
přibližuje podle uvedené představy stát' nebezpečí zániku -
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smrti'l A stát jest to nejvyšší a nejhodnotnější, co muze vůbec 
národ - alespoň s politického stanoviska - nlíti. Láska národa 
~ vlastnímu jeho státu jest snadno pochopitelná a zejména po- , 
chopitelnou jest u národů, které teprve dosáhli své státní samo
statnosti.) Tato láska nemůže býti nikolnu vytýkána: než přece 
měly by se národy naučiti ve vlastním zájmu, býti v této své 
lásce o něco r o z u nl něj š í m i. Předem možno jest těmto 
národům říci, že jejich státy nejsou zpravidla žádnými politic
kými, kulturními, sociálními, národními a hospodářskými har
monickýnli jednotalni, jak se za to má, nýbrž konglOlnerátem 
nejrůznějších ve vzájenlných stycích zhusta bezohledně jedna
jících a často vehni vášnivě zápasících skupin. Dále lze uvésti 
těmto národůnl, že nejsou naprosto něčím, co by se různilo 
principielně od státu jakožto vyšší a vznešenější jim nadřaděné 
skutečnosti, nýbrž že představují - v nejlepším případě -
samy svůj stát. Uvedeným »nejlepším případeln « byl by stát, 
který ' by měl jednotné a tudíž harmonické obyvatelstvo, a to 
nejen po stránce národnostní, nýbrž i po stránce kulturní a soci
ální. Podohný případ však se bohužel v praxi nevyskytuje a 
empirické státy představují bez výjimky konglomeráty nejvýš 
disparátních zájnlov)Tch skupin, navzájem na sebe narážejících 
a zápasících. T. zv. » společný státní zájem « samostatného sub
jektu »stát(. tvořící protivu analogických interesů jiných států 
jeví se při bližšínl ohledání realistickému stanovisku jakožto 
čirá f i k c e či v nejlepším případě jakožto lnechanický průměr 
jednotlivých reálných, vzájemně se křížících a si odporujících 
zájmů jednotliv)Tch stavů, tříd a individuí ve státě . Nejčastěji 
nelze arci lnluviti o průnlěru zájnlů vůbec, nýbrž »společný 
státní zájem « nutno jest chápati jednoduše jako zájem, totožný 
s interesy v tonl kteréln údobí politicky vládnoucí skupiny. 
A máln za to, že zájmy těchže hospodářských skupin či stavů, 
na př. zájmy průmyslu nebo zelnědělství v různých suverenních 
státech mají k sobě přes veškeré státní hranice daleko blíže, 
nežli zájmy různých tříd obyvatelstva ,t é ho ž státu, na př. 
třídy dělnické a velkopodnikatelské. To jest jasná a nepopíra
teln~ skutečnost, a s hlediska, které zakládá, nelze naprosto na
hlížeti, proč by se mělo uskutečnění evropské unie rozbíjeti 
o tyto t. zv. společné státní zájlny, z největší části fiktivní a 
tedy neskutečné. 

.Jakožto přesvědčený zastánce t. zv. ryzí nauky právní, 
teorie, která vznikla ve Vídni, a jejíž these nlohou míti přes svůj 
filosofický a ryze teoretický ráz dalekosáhlé praktické, jmeno
vitě politické důsledky, jsem si dobře vědom pravé ' podstaty 
státu. Stát, pokud si jej představujeme právě s reálněpolitického 
hlediska, není žádnou bytností s vlastnÍlni t. zv. společnými 
státními zájmy, jimž by bylo l~e stavěti v protivu zájmy jeho 
obyvatel, tříd nebo stavů. Av~ak ani s juristického stanoviska 
není přirozeně stá t tako','outo bytostí, nejsa s tohoto stano-

viska naprosto nic j' 
skutečností, zakládaj 
ovládá jeden a 
řádu to jest, která 
nisační jedno 

Uvažujeme-li p 
s tohoto prostého 
federace Evropy 
potlačení oněch jedn 
řazených tajůplných 
států, pokud se týče , 
osobní bytnosti, kter 
zcela prostý problém, 
národy není prosp 
I i s o van é než v 
zbavínle problém 
a tedy politického 
jej zredukovati na 
tralismus, autonOlnie 
zřejlné, že neexistuje 
lismus, nebo radik 
trenlními organisa 
si ne51níme , - jak 
vati tak, že s dosaž 
nutně jednotlivé taj 
jich lnístě vznikne 
v opačnénl případě 
decentralisace že 
celku bude stále 
nisací. 

Se stanovisk'a , 
že evropská unie jíž 
- existuje a že se 
ření něčeho napro 
pouze o systematic 
Neboť »evropská 
V)Tm, kdyby státy, o 
t. j. kdybyt byly až 
tak však již na štěstí 
nelnyslitelné. Existuj 
intencí nejen evrops 
rllá býti vytvořena 
dobu před vznikem 
ská a politická spoJ 
různá životní potřeba 
jektu - budiž to 
mální organisaci již 

Chtěl-li bych zde 
rozvinuté stá to vědec 



lodnotnější, co lnuze ~ůbec 
riska - míti. Láska národa 
)ochopitelná a zejména po
'Ve dosáhli své státní samo
kornu vytýkána: než přece 
tím zájmu, býti v této své 
Předem možno jest těmto 
zpravidla žádn}Tmi politic

LÍmi a hospodářskými har-
nlá, nýbrž konglonlerátem 

I zhusta bezohledně jedna
ích skupin. Dále lze uvésti 
I něčím, co by se různilo 
vznešenější jim nadřaděné 

- v nejlepším případě -
m případenl « byl by stát, 
nonické obyvatelstvo, a to 
po stránce kulturní a soci

žel v praxi nevyskytuje a 
lInky konglomeráty nejvýš 
~ájem na sebe narážejících 
zájem « samostatného sub
kých interesů jiných států 
ckému stanovisku jakožto 
tkožto mechanický průměr 
křížících a si odporujících 
lividuí ve státě. Nejčastěji 
II vůbec, n}Tbrž » společný 
Loduše jako zájem, totožný 
ticky vládnoucí skupiny. 
)dářských skupin či stavů, 
~tví v různých suverenních 
átní hranice daleko blíže, 
tva ,t é ho ž státu, na př. 
To jest jasná a nepopíra
akládá, nelze naprosto na
ií evropské unie rozbíjeti 
z největší části fiktivní a 

. zv. ryzí nauky právní, 
:hese mohou míti přes svůj 
:kosáhlé praktické, jlneno
ře vědom pravé ' podstaty 
~ právě s reálněpolitického 
lastnÍlni t. zv. společnými 
v'ěti v protivu zájmy jeho 

s juristického stanoviska 
stí, nejsa s tohoto stano-
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viska naprosto nic jiného, nežli jednoduchou a zcela prostou 
skutečností, zakládající se na tOln, že obyvatelstvo určité země 
o v I á d á jed e II a týž p r á v n í řád. Jednota právního 
řádu to jest, která představuje jednotu státu. Jest tudíž o r g a
n i s a ční jed not o u. 

Uvažujelne-li pak o problému projektované evropské unie 
s tohoto prostého stanoviska, tu snadno poznáme, že zamýšlená 
federace Evropy neznalnená nižádným způsobem zánik nebo 
potlačení oněch jednotlivýnl lidem a společenským třídám nad
řazených tajůplných bytností, t. j. jednotlivých evropských 
států, pokud se týče, vznik nové, rovněž tajůplné centrální nad
osobní bytnosti, která prvé zcela nebo z části pohltí, nýbrž 
zcela prostý problém, totiž otázku, zda pro jednotlivé evropské 
národy ' není prospěšnějším, žíti v právn! organisaci cen t r a
I i s o van é než v právní organisaci decentralisované. Pakliže 
zbavíme problém evropské unie jeho lnysteriosního, nevěcného 
a tedy politického roucha, ve kterénl obyčejně vystupuje, lze 
jej zredukovati na motto, které zní: centralisnlus nebo decen
tralismus, autonOlnie nebo heteronomie? Jest ovšem samo
zřejlné, že neexistuje toliko alternativa: buď radikální centra
lismus' nebo radikální decentralismus, neboť mezi oběma ex
trenlními organisacelni existuje celá řada mezistupňů. Při tonl 
si nesmíme. - jak vehni často rádo se děje - věc představo
vati tak, že s dosažením určitého stupně centralisace lnusejí 
nutně jednotlivé tajelnné státní bytnosti zahynouti a že na je
jich místě vznikne nová podobná bytnost: . panevropsk}T stát, 
v opačnénl případě pak, t. j. při zachování určitého miniIna 
decentralisace že předpokládaná existence velikého centrálního 
celku bude stále ohrožována současnou existencí dílčích orga
nisací. 

Se stanoviska , kt~ré bylo právě nastíněno, lze pak tvrditi , 
že evr'opská unie již delší čas - ovšem v nejvýš skromné míře 
- existuje a že se tudíž u Briandova projektu nejedná o vytvo
ření něčeho naprosto nového a dosud neslýchaného, n}Tbrž 
pouze o systelnatickou výstavbu již déle existující instituce. 
Neboť »evropská unie « byla by jen tehdy něčím absolutně no
vÝln, kdyby státy, o které jde, ještě dnes žily v naprosté isolaci, 
t. j. kdyby;: byly až dosud nadány absolutní suverenitou. Tomu 
tak však již na štěstí a díky bohu dlouho není, a jest to také 
nemyslitelné. Existuje již Společnost národů, tedy podle jejích 
intencí nejen evropská, nýbrž všesvětová unie, v jejÍlnž rálnci 
má býti vytvořena Briaridova Panevropa. Avšak již dlouhou 
dobu před vznikem tohoto projektu existují zejnléna hospodář
ská a politická spojení mezi jednotlivými státy, jež si -byla 
různá životní potřeba vynutila. Jedná se tedy u Briandova pro
jektu - budiž to ještě jednou opakováno - .jen o užší a for
mální organisaci již existujících vztahů mezi jednotlivými státy. 

Chtěl-li bych zde stručně a obrazně charakterisovati právě 
rozvinuté státovědecké stanovisko, jež zaujímánl k otázce pod-
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staty státu, označil bych je, použiv k tomu slavné fysikální ana
logie, za stanovisko rel a t i v i ,s t i c k é státovědecké, či chce
me-Ii, politické t e o r i e. Podle této teorie nejedn;í se u Brian
dova projektu stejně jako i u všech ostatních podobn~Tch snah 
(Panevropa hraběte Coudenhova) o žádné tajelnné znlěny, při 
kterých by šlo o samostatnost, život , čest a zánik jednotlivých 
národll, nýbrž o něco daleko prostšího, totiž o to, zda jest pro
veditelná a doporučitelná j e d not n á ú p r a v a určit~Tch zá
ležitostí svobodnou dohodou jedI}otlivých n á rod ů. Pravím 
vědonlě: n á rod ů a nikoliv » států « , a odkazuji v tomto ohledu 
na Briandovo melnorandunl a na jeho již několikráte citovanou 
řeč , kde se mluví důsledně o n á rod ech (peuples) a o jejich 
organisaci. Tuto terminologii nutno jest vítati , neboť chce říci : 
evropská moderní unie nenlá vzniknouti způsoben1 , jínlž kdysi 
stá t y , rep~esentovány absolutistickÝlni či poloabsolutistickýn1Í 
panovníky uzavíraly rllzné svazky, unie , ententy a pod., ' které 
se pak dotýkaly do jisté lníry a nepřÍlno taktéž svého živoucího 
podkladu, nýbrž má povstati ze společného úsilí jednotlivých 
politicky vyspělých n á rod ů o vytvoření bezprostřední a spo
lečné jejich 'organisace., Nemají to býti panovníci, kteří SUtlou
vají o svoji dosud absolutní suverenitu, nýbrž sanly národy, 
které mají společně a ve vlastnÍln svém zájmu zříci se části své 
samostatnosti, aby tínl dosáhli jiné samostatnosti tím bezpeč
nější I podává se z toho, že problém Briandovy evropské fede 
race není ve svém základě ničím jiným nežli problémem Společ
nosti národů samé, ba možnosti lnezinárodní organisace, a tedy 
mezinárodního práva vůbec . 

Nesmíme se však lnýliti : jde o t. zv. P o I i t i c k Ý a nikoliv 
jen h o s pod á ř s k Ý problém. Neboť , hospodářství nelze , jak 
jsem již uvedl, stavěti obvyklýnl oblíbeným způsobem proti po

'litice : jedná-li se o právní ' úpravu (organisaci) hospodářství , 
jedná se zároveň , o politiku, avšak o odůvodněnou, věcnou po
litiku na rozdíl od pouhé »politique pour politique «. 

Nutno jest upřímně doznati, že realisace Briandova pro
jektu není uskutečnitelná bez trvalého a principielního, byť 
snad obsahově nevelkého oblnezení jednotlivých států, t. j. bez 
vytvoření právního řádu , který by byl nadřaz~n budoucím spo
jeným evropským státům, pokud se týče, jejich právním řádům. 
Briandův projekt předpokládá lnožnost regionálního mezinárod
ního právního řádu, stejně jako Společnost národů, která není 
ničím jiným, nežli na daleko širším územním i personálnínl 
základě spočívajícím, avš'ak ' také jen částečn~Tm právním řá
dem InezinárodnÍln. Zmíněné obmezení jednotlivých států, jež 
by zakládala »ústava « federální unie, bylo by lze ovšem vždy 
tak konstruovati, aby samostatnosť jednotlivých států zůstala 
pokud lze nedotčena, na př. zavedením dobrovolného přistou
pení a vystoupení ze svazku. Budiž pak v této souvislosti uve
deno, že Briandova řeč se vyhýbá - vědomě čili nic? - těmto 

choulostivÝln prob 
šÍln problémem jest 
měla býti upravena 
a k t ů všech federov 
t o s t by se měla p 
by se měla odSTll,n.n.n.w~1 

rého státu, či zda by 
hlasování stejný vliv 

Abychom správn 
unie, jest nutno velmi 
denci, aby byly 
n Ý m, t. j. k o n fo r 
řující k tonlu, aby 
n Ý orgán, jenž by 
jasné, že uskutečnění 
že by tÍln byla již s 
naopak: tak u 'utu,-,>>'-"" .. .,. H 

tlllll , neznanlenalo by 
konfonnní úpravy jí 
vstala potřeba parci 
ústřední parlanlent s 
pra votvorby na z 
voluje i zákony ob 
rium: Pokud pak se 
i ta nejúsilovnější 
více právních řádů 
normotvorného org 
»právního sblížení« 
se týče Briandova 
u nich otázka kon 
ního. sblížení vůhec v 
mezinárodního práva, 
ln o Ž n o s t i lnezi n á 
právního řádu, který 
organisacích žijící n á 
zde tedy v prvé řadě 
výkladů o pro 
o t. zv. s u v e r e ni t 
oně~ obzvláště ho 
verenity znovu přip 
hou dobu neexistu je, 
neobmezeného národa 
není nedůstojno j 
dosáhl od druhého 
sáhU volnosti tím vět 



[\. tomu slavné fysikální ana
c k é státovědecké, či chce-

I teorie nejedná se u Brian-
1 ostatních podobn)Tch snah 
I žádné tajemné Zlněny, při 
It, čest a zánik jednotlivých 
ího, totiž o to, zda jest pro
n á ú p r a v a určit)Tch zá
)tlivých n á rod ů. Pravím 
, a odkazuji v tomto ohledu 
ho již několikráte citovanou 
Id ech (peuples) a o jejich 
jest vítati, neboť chce ří0i: 

nouti způsobem, jÍlnž kdysi 
lÝlni či poloabsolutistick)Tm.i 
unie, ententy a pod., ' které 
římo taktéž svého živoucího 
,olečného úsilí jednotliv)Tch 
lvoření bezprostřední a ~po
)ýti panovníci, kteří smlou
~nitu, nýbrž samy národy, 
vém zájmu zříci se části své 
~ samostah;lOsti tím bezpeč
n Briandovy evropské fede
ým nežli problémem Společ
~inárodní organisace, a tedy 

:. zv. p o I i ti c k Ý a nikoliv 
boť , hospodářství nelze, jak 
íbeným zpúsobem proti po-

(organisaci) 'hospodářství , 
o odúvodněnou, věcnou po-
pour politique«. 

e realisace Briandova pro
llého a principielního, byť 
jednotlivých státú, t. j. bez 
yl nadřaz~n budoucím spo
týče, jejic'h právním řádúm. 
~st regionálního lnezinárod
)lečnost národú, která není 
m územníIil i personálnÍlll 
en částečn~Tm právním řá
~ení jednotlivých států, jež 
le, bylo by lze ovšem vždy 

jednotlivých států zůstala 
ním dobrovolného přistou
pak v této souvislosti uve

- vědomě Čili nic? - tělnto 
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choulostivýIn problélnůnl o r g a n i s a ční nl. Nejchoulostivěj
šíln problémeln · jest pak zde jistě otázka, jakým způsobem by 
měla býti upravena t -v o r b a s p o leč n Ý ch vol n í ch 
a k t ů všech federovaných států, t. j. otázka, jaká důl e ž i
t o s t by se měla přikládati hlasůnl jednotlivých států, zda totiž 
by se měla odstupňovati podle velikosti a významu· toho kte
rého státu, či zda by se měl každému ze států. poskytnouti při 
hlasování stejný vliv bez ohledu na jeho velikost apod. 

AbychOln správně pochopili vlastní podstatu projektované 
unie, jest nutno vehni ostře rozlišovati dvojí věc: předevšínl ten
denci, aby byly určité otázky a záležitosti nornlovány s t e .1 -
n Ý m, t. j. k on for ln n í Hl způsobeln, a dále tendenci, snlc
řující k tOlnu, aby byl vytvořen určitý lnezinárodní s p o I e č
n Ý orgán, jenž by .upravoval jednotlivé přednlěty. Neboť jest 
:jasné, že uskutečnění druhé alternativy nal)l'Osto neznanlená, 
že by tÍln byll:!- již sanla sebou uskutečněna i alternativa prvá a 
naopak: tak vytvoření orgánu, s po l.e č n é ho jednotliv)Tl1l stá
tůnl, neznanlenalo by nižádn)'nl způsobeln nutnost jednotné a 
konfornlní úpravy jínl projednávan)Tch věcí, pakliže by vy
vstala potřeba parciální (diferencované) úpravy, stejně jako 
ustřední parlanlent spolkového státu neznalnená obmezení jeho 
pravotvorby na zákony, společné všeln jeho 'úzenlínl, nýbrž do
voluje i zákony obsahově různé, platn.é jen pro to které terito
rium: Pokud pak se týče druhého případu, tu jest zřejlné, že 
i ta nejúsilovnější snaha po o b s a h o v é konforn1itě dvou nebo 
více právních řádů nikterak nevyžaduje vytvoření společného 
normotvorného orgánu. Příkladenl může zde býti tendence 
»právního sblí.žení « lnezi Rakouskeln a Nělneckenl. - Pokud však 
se týče Briandova projektu a jenlu podobných snah, nepřichází 
u nich otázka konformní úpravy téhož obsahu, t. .1. otázka priÍ:V
~ího . sblíženÍ. vůbec v úvahu. Neboť se zde nejedná o vytvoření 
mezinárodního práva, obsahově s t e j n é h o, nýbrž o vytvoření 
nl o Ž n o s t i- Inezi n á rod n í h o práva vůbec, t. j. o vytvoření 
právního řádu, kter~T by vázal jednotlivé ve vlastpích státních 
organisacích žijící n á rod y, a byl jim tedy nadřazen. Jedná se 
zde tedy v prvé řadě právě o něco, s čínl nemá podle oficiálních 
výkladů o proponované evropské unii tato vůbec co činiti, totiž 
o t. zv. s u v e r e nit u jednotlivých států. Jest však potřebí 
oně~ obzvláště horlivýnl zastáncům instituce a b s o I u t n í su
verenity znovu připamatovati, že absolutní suverenita již dlou
hou dobu neexistuje, a dále, že není nijak nedůstojno dosavad 
neobmezeného národa, vzdáti se části své svobody, stejně jako 
není nedůstojno jednotlivce, vzdá-li se části své volnosti, aby 
dosáhl od druhého jedince téhož ústupku, a tínl aby oba do
sáhlí volnosti tím větší. 

(Dokončení.) 


