
systému Anglie. Právě tak, jako nejlepší díla o Americe byla napsána cizinci, lorden; Brycem. a André 
Sigfriedem, snad nejlepší kniha o Anglii byla napsána Američanem dr. Oggem. Ze pod?bná kniha 
byla nutností, je vidno ze změn, které anglický vládní a politický mechanism prožívá. Jeho funkce 
a metody se radikálně mění. Během posledního století ohromné problémy byly jím vyřešeny. Avšak nové 
problémy vyvstaly, které pozměnily dynamický a stále se měnící systém Anglie. Kapitoly knihy nám 
vytváří obraz stále rostoucího, žijícího organismu, který je založen na minulosti a hledí zdolat přÍtomnost. 

Próto autor pojednává o anglické konstituci od historických počátků. Ze zmohl svůj úkol jenom 
na poměrně malém počtu stránek, dokazuje jeho schopnost. Zásluha jest v tom, že dává důraz na 
výsledky a při tom podává historické pozadí. Přirozeně, že materiál je založen na pracích jiných autorů. 
Dr. Ogg užívá obsáhlé literatury. Aktualita řÍšských konferencí učinila poslední kapitolu knihy snad 
nejzajímavější. Dr. Ogg souhlasí s dr. A. B. Keithem, že domnělé koncese, které byly dány dominiím 
roku 1923 a 1926, aby uzavíraly mezinárodní smlouvy, byly »pouhým přeludem«. 

Dr. Oggovi může snad býti vytýkáno jedno: že se vyhýbá veškeré kritice, a snad vědomě. 
Problémy sněmovny lordů, volební reforma, delegované zákonodárství, reforma obecní správy - jsou 
některé aktuality, o kterých by měl autor vysloviti svoje mínění. 

Jaký je všeobecný dojem, který kniha zanechá čtenáři? Moje přesvědčení je, že klasické základy 
anglické soustavy jsou zdravé, ale velké změny jsou nutné v dnešní nadstavbě. Positivní a demokratické 
změny vyžadují určité její přebudování. Dr. Ogg nám to na přÍklad dokazuje ve stati o sněmovně lordů 
jako zákonodárném sboru. Dolní sněmovna ztratila, všeobecně řečeno, svoji autoritu a zanechala kontroly 
systému kabinetu. Lokální vládní systém trpí metodou jmenování úředníků. Vše to volá po reformě. 

Všechny tyto defekty jsou dosti přirozené. Nikdo doposavad se nezabýval teorií, která by se 
připojila na změny, které jsou nutné pro anglickou konstituci. Tu a tam byly menší reformy. Velké 
reformy musí ještě přijít. 

Dr. Ogg souhlasí s náhledem MacDonaldovým, že král musí jednat jenom na radu svého 
ministra. Autor je si dobře vědom, že prestiž koruny je založena na nepřítomnosti autority a na auto
matickém karakteru své posice. Moc stran stále vzrůstá. Dobře je si uvědomit, že pomocné výbory 
expertů se neosvědčují a dr. Ogg vyvolává dojem, že všechny strany Anglie jsou vlastně olligarchické 
systémy. Snad si autor není dosti vědom moci ministerského předsedy. Ve skutečnosti anglický pre
mier má moc skoro jako americký president. 

Dr.Ogg vytvořil knihu, která byla oceněna i v Angli, kde většina politických autorů se vždy 
dívala trochu s vrchu na svoje americké kolegy. Anglická kritika se omezila na bod, který byl již 
naznačen. Na pfíklad »London Times« z 20. února 1930 považují knihu za »pozoruhodnou«, litují, 
právě tak jako já, že autor se nepřipojil k debatě, která dnes hledí pozměniti celý systém z praktického 
stanoviska, třebaže se celkem nedotýká jeho teoretických základů. 

Bibliografie na konci každé kapitoly je účelná a úplná. Kniha je krásnou uk~zkou americké 
vědecké literatury v oboru státních věd. Prof. dr. J. S. Rouček. 
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