
Rusku. Volí se přímo jen do zastupitelstev místních. DO' zastupitelstva bezprostředně 
vyššíh? volí vždy delegáty členové zastupitelstva bezprostředně nižšího. Volební právo 
mají, jak řečeno, jen muži schopní zbraně; otcO'vé četných rodin mají volební právo 
plurální. Zákony vydává říšský vůdce resp. místodržící (v zemích), poradivší se s říš
ským resp. zemským sněmem. Jím přísluší také výkon zákonů. Říšský vůdce má po
třebný počet sobě podřízených a odpovědných ministrů, jimž v čele j1e říšský kanoléř. 
Říšský vůdce jedná s j'ejich kontrasignací; .oni však nejsO'u politicky odpovědní sněmu, a 
říšský vůdce není neodpovědný. Ovšem i jeho odpovědnost jest j'en "před dějinami". 
Immunity členů sněmoven není zapotřebí. 

Stavovské zřízení (říšská hospodářská rada, hospodářské komory v zemích a ně
která odborQiv,á zastupitelstva) je vedle .organisace politické. Přísluší mu cele jen činnost 
poradní a zčásti administrativní, naprosto ne vliv na politický kurs ve státě. - Klausule 
o základních právech občanských jsou podle autora jen "verlogene Redensarten", jichž 
použití se příčí nordicko-germánskému poj,etí mravnosti. Proto nepatří dO' ústavy nové 
německé říše. 

TakO'vý j'e tedy obsah Nicolaiova návrhu. Přes všechno jeho podivínství nelze jej 
pokládati - vzhledem k osobnosti autororvě - za bezvýznamnou studii. Budoucí ústava 
Německa lomeného kříže jistě bude z ní mnoho čerpati. - Ostatně, .odmyslíme-li si 
novou terminologii, nejsou navrhované instituce ničím tak nebývalým: Německý řád -
co Je to jinéhO' nežli šlechtická aristokracie v nové podobě? Říšský vůdce, není-li to 
vlastně monarcha z prvých počátků poradního parlamentarismu? - Že členové Řádu 
a vůdce maj,í své funkce osobně, nedědičně, j\est ovšem pravda. Ale, budou-li obdařeni 
tak širokou pravO'mocí, jak se navrhuje, kdo jim zabrání, aby si nezavedli dědičnost tam, 
kde ji autor knížky vylučuje? E. S. 
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