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Mnohem dřífJe než jsme se r. 1920 nadáli, stojíme 'opět 'před 
ú kolem fJybudofJati nOfJé ústafJní základy pro n~ši ' núlofJarťou ;fJla,st. 
Oficiálně chopilo se té,to práce OstafJodárn~ národní shromriždění, 
liZe neoficiálně spolupracuje na tomto fJelkém díle ,ceif ndrod:
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proto pochopitelno, že i členofJé učitelskéhQ sboru prii"nic)k~ 1a~ 
k ulty MasarykofJY unifJersity přáli si přispěti k ně1rfu ' sfJým pří~ 
,nosem. Tak fJznikl tento soubor pojednání, 'který předkládáme ' naš i 
.odborné fJeřejnosti. Nejde při tom a ne~ůi,e jÚí o n~jakd 'sou~ 
.sta()né dílo, které by jen přibl~žně chtělo . ()yterpaťi bqh~toú pro,blě~ 
matiku ústa()ně-prá()ní, nýbrž o řadu sam'ostatrtých příspě()ků;~}e
jichž témata určili si jednotli()í autoři sami.J?festá ' doufáme , 
že myšlenky () nich obsažené, pocházející od záStupcu specidľrj[ch 
prá()ních disciplin, oplodní snad tu a ' tam dílo' úita()odárco()o" 

Osta()odárné Národní shromáždění, jehož působnost byla hneď 
předem omezena na pouhá d()ě léta, zasedá již téměř rok. O tom', 
kterak () té době pokročila práce na jeho nejdů.lež'itějším úkolu , 
podle kterého bylo samo náz()ário, nedoz()ěděla se širší fJeřejnost 
dosud mnoho podrobností. Víme jen, že z()olen byl z()láštní ústa()ní 
výbor, který zatím ()lastní práci na ústa()ě s()ěři{ osmičlenné sub
komisi. O rozpra()ách, konaných touto komisí, do()ídá se veřejnost 
p bčas ze zpráv denního tisku. 

Státo()ědecké a státofilosofické úvahy patří mezi nejstarší, jimiž 
.se lidst()o zabý()á. Již více než d()a tisíce let, samým Aristotelem 
počínajíc, zaměstná()aly problémy nejlepší státní formy a vládý, 
jejich jednotli()ých druhů a kategorií nejbystřejší hlavy filosofů, 
právníků, státníků a praktických politiků všech národu Ja je tudíž 
málo pravděpodobné, že by se d()acátému století po Kristu· po
štěstilo přidati ·k těmto poznatkům něco podstatně nového. Nic ta
.ko()ého nelze proto spravedli()ě o'čekávati ani od pře()ratných poli
.tických událostí, kterými naplněna jest jeho pr()ní polo()ice, a to 
platí ovšem i o našich domácích poměrech. Mnoho věcí lze sice 
pojmenovati novými, nezvyklými nebo revolučně znějícími názvy 
- ale jejich vlastní podstata se tím nezmění a kritickému pohledu 



objeví se tu pod novou rouškou staré známé problémy všelikých 
státovědeckých úvah, jako jsou na př. problémy heteronomie a 
autonomie, autokracie a demokracie, oligarchie, tyranidy, monar
chie a všeho, co patří k základní problematice pol i t i k y jakožto 
úsilí po zásadním uspořádání p o měr u i e dno tli v c e k c e l
k u, a toto úsilí naráží, čím ušlechtilejší a optimističtější jest sf.Jým 
zaměřením, tím prudčeji vždy na téhož, samotnou přírodou mu 
stanof.Jeného nepřítele: na nevyhladitelný a svou podstatou po tisíci
letí neměnný lidský ego i s m II s. Ten způsobuje, že ani při nej
lepší vůli nelze na tomto sf.Jětě etablof.Jati něco, co by se jen zda
teka mohlo podobati básníkof.Ju "zlatému věku" nebo nadpozem
skému "ráji" náboženských věrouk. 

V jednom směru f.Jšak zdá se, že se českoslof.Jenskému Ostaf.Jo
dárnémn národnímu shromáždění přece podařilo zvoliti si pro sdě
lání nové ústavy způsob naprosto nof.JÝ a originální. Odmítlo totiž 
hned z počátku obf.Jyklou jinak spolupráci vlády, která projevuje se 
ve všech novodobých parlamentech podáváním vládních osnov při
praf.Jovaných návrhů zákonů s příslušnými důvodo()ými zpráf.Jami. 
a prohlásilo, že si tuto práci obstará samo. Odmítlo i zřízení zvlášt
ních sborů odborníků, které vláda hned na počátku zamýšlela zří
diti. Není známo, z jakých důvodli došlo k odmítnutí tohoto jinak 
zcela ob()yklého postupu při sdělávání všech jen poněkud obtížněj
ších a 5pletitějších zákonů, a domní()áme se, že tím učiněn byl 
legislatif.Jní pokus, který v dějinách vzniku nOf.Jých ústaf.J nemá. 
asi f.J tomto století f.J žádném ef.Jropském státě předchůdce. Po ně
kolikaměsíčních poradách a rozpravách ve zmíněné subkomisi 
zf.Jolil pak ú~taf.Jní f.Jýbor k náf.Jrhu jednotli()ých politických stran,. 
zastoupenýc/Í f.J Národní frontě, čtrnáct znalců (expertů), jejichž 
úkolem má býti, aby spolupracof.Jali při tf.Joření ústavy. O tom, v čem 
a jakým způsobem se tato spolupráce (která dosud ještě nezapočala) 
bude projevovati, neproniklo zatím nic určitého na f.Jeřejnost, leda 
pof.Jšechný dojem, že při brání oněch znalců nesetkalo se u f.Jšech jednot~ 
Úf.Jých parlamentních činitelů se stejným pOf.Jděkem a uspokojením. 

V Brně, koncem března 1947. 
P1'Ot. Dr, František Weyr 


