
za: 
eckého zákona. 

llŽívá promíseně. Pohyb ve 
lé plavbou, po tl-etí dokonce 

které v článku Mullerově· 
,di podaná; na str. 370: )Za 
rická plavidla (!), tak moto
upoutané, volné a motorové) 
opravě osob a věcí«. To se 
Iducholodí budeme míti mo
~ého zákona opravdu s tako-

lé výklady, lze každému po
!ově Yzrušiti« positivní právo 
Ldou. 
větlitelno hla vnínl. jeho úče

sidentovi Diwaldovi, kolegovi 
ileč:né.! Diwald, jenž je před
s~, má prý onen »operační 

Dva zákona leteckého z jeho 
rm«. Lze si těžko představiti 
více škodí než prospívá. 

y vytknouti nevhodný způsob 
.eno již, že jde o nový obol' 
IU dosud sporné. ·Každý by 
o d bor n o II komisi z práv
brého zdání odváží se k for
,e postupuje na př~ při revisi 
ového zákona trestního aj. 
vy leteckého zákona oby.čejné 

Imise pracují, je známo. Vět-
často ani zájmu o věc a »za

)u fysickou přítomností. Ta-
otázky sprá vni, pokud se do
anebo na vypracování osnov 
lího československého zákona 
ministerstvo veřejných prací 
nisterská komise měla zájem 
již nejvyšší čas, aby tyto po

Tíce, byly ukončeny. 
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Část všeobecná. 
The Cambridge Medieval history. Volume IV. The Eastern Ro

man Empire. Cambridge at the University Press 1923. 
Vydavatelstvo Cambridgeské středověké historie· dospělo ke čtvr

tému svazku o východní říši římské. přvní svazek obsahoval křesťan
skou říši římskou ~ vznik germánských států. Druhý jednal lOl objevení 
se Saracenů a založení říší západních, třetí o Německu a říších západ~ 
ních. Vedle této středOlvěké historie běží ještě samostatná řada o staré 
a moderní historii . . Čtvrtý svazek středověké historie má 24 kapitol. 
Každá z nich je zpracována OSObOlU, která svým studiem o příslušné 

látce světově vynikla. Vedle Angličanů a Francouzů jsou i Slované 
A. A. Va s i I jev, dříve profesor na universitě jurjevské, prof. V. 
J a g i Č, a prof. Dr. Kalrel K a dle c. Prof. Kadlec zpracoval kapitolu 
VII., »Císařství a jeho severní sousedé«. Východní SllOrvané zaujali svá 
sídla, jak autor zjišťuje. ZCl! zcela jiných, daleko nepříznivějších pod
mínek než Germané. Tito usedli již na kulturní půdě římské. RusolVé 
naproti tomu . v zemi, která kulturní práce ještě nepoznala, a kde asijští 
nomádi činil,i veškeren styk s řeckou civilisací nemožným. U Černého 
Mdře zkvétala té doby již mnohá města řecká. Vzdělanost řecká. ší
J-ila se odtud mezi jižními sousedy Slovani'l, mezi Skythy a Sartnaty. 
národy neznámé nám rasy. N omádové spokojili se z počátku jen pno-
jíždkami po stepích u Cerného Moi'·e. Teprve Huno'vé .pronikli odtud 
·až na střední Dunaj. Říše Attilova se PlOl jeho smrti rozpadla, a Hunové 
zmizeli mezi sousedními národy. Cásť jich při Cerném Moři splynula 
s nomádskými Bulha.ry, národem turkota.tarským. Po Hunech přišli 

jiní nomádští národové, známí v Evropě pod jménem Avartt. Od s. až 
dlo 6. stol. byl to nejpřednějši národ v Střední Asii. Cíňané zvali je 
Turky. V pólovici 6. stol. mnoho· kmenů, jim podobných, se . stalo sa
mostatnými. Zbytek Turků odstěhoval se do jižní Rusi , část, jíž dávalo 
se jméno Avarů, pronikla na západ až; do Panonie. Tito Pseudoavaři 
tliebyla etnograficky . čistá rasa, spíše míšenci z rtlzných národů. Autor 
líčí jejich panstvi IV Evropě a přichází pak ke koncentraci ruských hord 
tureckých, ku Chazarům. Líčí jejich říši, zřízení, náboženství al styky 
s východním císařstvím. V 9. století lze také již nahlédnouti do historie 
jiného národa asijského, Maďartl, usedlých na severním břehu Cernéh o 
Moře. Dle jedněch (Hunfalvy) jsou finského, dle jiných (Vámbéry) tu 
reckého původu. Byzantští spisovatelé zovou je Turky. Byli-li i rasou 
finskou, vliv turecký byl u nich tak mo'cný, že změnil celý způsob je
jich života. Z 10lV'Ců stali se jedním z nejbojovnějších národů román. 
ských. Jméno Maďarů dal jim jeden ze sedmi kmenů, z nichž se sklá
'dali. Autor po:pisuje jejich zvyky. V 9. stol. narazili na říši Ludvíka 
Němce. Porážky, které utrpěli od Bulhari'l, a zpustošení jejich země , 

které jim způs1olbili: Peče~ehové, přiměly je, že svá dřívější. sídla opu
·stili. VystěhovaTi se do dnešního Uherska. 
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Mezi hypotesami o vzniku Rusů, rozhoduje se autor pro jich slo
vanský původ pod švédskou dynastií Rurikovců. Autor <101týká se pak hi
storie východních slovanských kmenů; pnví se uvádějí Volyňané . 

Mnoho zprávo nich 11Ie.nÍ. Teprve z II. století, ač již měli několiJGt

st{lletou histtOlrii. Slovanská kolonisélice šla v Rusku na východ éť seve
rovýchod. Vznikla tu mocná obchodní střediska a rozkvetl čilý ob
chod. Vzpruhou k tomu by-ll živý styk s řeckými koloniemi. ·Tak po
vstala nlejstarší města ruská, Kyjev, Sm01ensk, Nlovgorod, ·Polock. 
Nájezdy Maďarů nal obchodní cesty daly podnět, že i ruská mě~ta se 
opewnila hradbami. Ohrazená města byla i útočištěm obyvatelstva, 
které kolem nich sídlilo. To vedlo ku vzniku ruských městských států, 
»volostí «, zprvu republik, plOlZději knížetství. Rasové jednoty v nich 
nebylo. Obyvatelstvo pocházelo z kmenů rozmanitých. Primitivní s10-
va,nské\ státy v Podněpří ožilVeny byly příchodeni. varjažskj'rch (švéd
ských) vikingů a jejich družin. Varjahové . stáli pak v čele drobných 
slovanských stáHl na Rusi. Prvým známějším knížetem ruských vo
lostí byl Oleg, pán nad Kyjevem. a N:o.vgorodem. Jeho moc byla tak 
značná, že i byzantské Řeky zavázal si k poplatnosti. Z cizích pramenů 
jsou zprávy 10 ruském knížeti Igorolvi, který nastoupil svou vládu roku 
911. ' Ze smloU/vy, kterou uzavřel s Byzancí, vidíme, jak byla Olegova 
říše spravována. Byla rozdělena jak mezi členy dynastie tak i pohlaváry. 
I ženy měly své územn.í díly. N a místo lenních poměrů západnických 
byla zde přikazlOlVána territoria, aby jich držitelé ~ybírali z nich pro 
s ebe . da\ně placené buď v arabských penězích nebo odváděné v kožeši
nách. Po první výpravě ruské proti Byzanci počalo se mezi RusY ší-_ 
řiti křesťanstvÍ. Vdova Igorova Olga byla po Igonově smrti již první 
ld'esťanskou panovnicí ruskou. Autor líčí pak válečné výpravy nástup
ců Olegových. Končí velkým knížetem Vladimírem. Za něho dříve sa
mO'statné kmeny byly pod jeho vládou spojeny. Mnoho válečných vý
prav p~~dniknuto proti Řektlm, Bulharům a, <!hazarům. V říši zavedeny 
křesťanské reformy. 

Ke konci své stati vrací se autor ještě ku Maďa,rům v jejich uher
ských sídlech a líčí reformy, které zde podle německých a slovanských 
vzorů zavedl Sv. Štěpán. 

Jagié vyličuje ve Sivém článku pokřestění Slovapů slovanskými 
věrozvěsty Cyril1em a Methodějem. Vasiljev popisuje .zápas se Sara
c eny. Zvláštní stať věnována i Benátkám a poměru řecké církve . ku cír
kNi západní- Právníka zajímají závěrečné kapitoly Pavla Collineta, pro
fesora římského práva na universitě pařížské »Byzancké žáklotnodárství 
od smrti J ustinialnovy (565) do r. 1453« a Karla Diehla, dříve profe
sora byzancké historie na .universitě pařížské » Vláda a správa byzanské
ho císařství « a »Byzancká vzdělanost « . V první probírají se kIOmentáře 
díla Justinianova, novely jed11l0ltlivých císařů, ekloga,. vojenské, námoř
ské a agrární zákoníky, zákonodárství církevní, byzancké právní školy 
atd. Kapitola končí popisem'l jak šíř'ilo se byzancké zákonodárství na 
východě a západě. Ke knize. připojen jest všeobecný biblilOgrafický 
seznam a ke každé kapitole ještě bibliografie zvláštnÍ, Kromě toho 
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je&t zde chro:nologický přehled všech hléWních událostí a rejstřík jmen 
i věcí. Dr. M. Stieber. 

KraIjevina Srba, Hrvata i Slovenaca. A I man a h. Svezak 1.,. g. 
1921-1922. Zagreb. KIO!IIlisionalna naklada Hrvatskog štamparskog za
voda u Zagrebu. 

Zřízení ThOlVých státú v Evropě po veliké světové válce vyvolalo 
potřebu informačních knih o těchto: státních útvarech. Potřebu knih 
takových pociťuje nejen cizina, nýbrž samy d10mácí kruhy přísluš

ných státi'l. Je nutno poučiti se o státním a správním zařízení nONě 

povstalého státu, o jeho životě kulturním i hospodářském. Vznikía tak 
i'ada alma'nachů a I10lčenek zabýv,adících se zpravidla jednotlivými obory 
a stránkami národního života. J uglOlsI élJvi a vydala veliký almanach rázu 
všeobecného. Prvý, svazek ležící pi'ed námi a zahrnující léta 1921 a: 1922 

mi veliký význam zvláště proto, že obsahuje některé věci zákki,dní, 
které se v ročnících (svazcích) pozdějších opakovati už nebudou. 

Kniha jest rozdělena: na tři díly. N ejdúležitější pro nás jest díl 
prv)r, v němž se zcela stručně pojednáJvá o otázkách ústavy a správy 
království Srbú, Chorvatů a Slovincú, vypisují se v nejhrubších ry
sech dějiny jednotlivých součástí nového státu a podán jest i přehled 
personálu jednotlivých úřadú, takže almanach je částečně i adresářem . 

Na prvém místě zobrazen je státní znak a ,vlajka, na to podán jest 
obraz krále Petra Velikého Osvoboditele, dále obraz krále Alexandra 
I. a přehled králov~kého domu. Po stručných dějinách nového království 
následuje krátký článek o zeměpisu a etnografii státu, nato stať o stát
ním zřízení a, ústéllvodarné skupštině, pak teks~ celé ústavní listiny, 
načež se přechází ke královskému dvO!ru, ministerské radě a k jednotli
vým min·isterstvům. Další část prvého dílu je věnována »pokrajinám c: 
t. j. historickým součástem nového státu, Srbsku, . Chorvatsku a Sla
Vlonii, Slovinsku, Vojvodině, Bosně a Hercegolvině , Dalmácii a Černé 

Hoře. Na konci je řeč o ruských běžencích v J ugoslayii. 

Díl druhý zabývá se jednotlivými odvětvími žÍlvota. Mluví se tu 
o soudním zřízení. ·o poměrech církevních, o kulturních a osvětových 
institucích, jako akademiich, universitách a vůbec vysokých školách, 
archivech atd., lOl školství středním i obecném, podává se přehled jiho
siovanské literatury, seznam jihoslovanských. spisovatelů, časopisú atd. 
Následují dále informace o komunikaiČních protředcích, o zdravotnictví, 
a sokolstvu á sportu ja]{JO'ž i o spolcích . 

Díl třetí je věnován poměrům hDspodářskl()l-finančním. Píše se 
tu o zemědělství, lesnictví, hornictví, vodních silách, ffnancích (o fi
nanJČní politice, státních dluzích, finančních úi'adech, státním mono' 
polu, peněžních ústavech a j.), O' průmyslu, řemeslech, obchodu. P<r 
.dává se i přehled obchodních podniků IV království S. H. S. 

N a konci je podán výtah ze IV. dílu AlmalJlachu za léta 1922-19,23 

o obchodních stycích s cizinou. K. K. 

Pe k a ř J o s e f, Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. 2. vyd., 
:t Vesmírc:, v Praze 1923. 
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Knížka obsahuje soubor článků, jež auror uveřejnil původně v ne-:
di!lnÍ příloze »N árodních Listůc ve dnech 24. pros. 1922 až do Ir. března 
1923. Články ty jsou sem tam doplněny: nebo rozšířeny a oPraveny. 
K nim je připojena krátká stať ,KOIIlopiště( a v příLO\Ze dvě dobrá zdá
ní, jež si od autora vyžárua,l výbor Národního shromáždění pro pozem
kovou reformu y dubnu a listopadu 1919. 

Knížka skládá se v plOdstatě Zej dvou skupin článků, z nichž prva. 
je nadepsána :tŠlechta pobělohorská neholi o historických předpokla
dech pozemkové reformyc~ druhá pak »N edostatky a nebezpečí po
zemkové ref-o,rmy« . Skupina prvá je spíše úvodem ke druhé skupině 

čUnki't věnovaných kritice řečené reformy. Tenor všech statí spiso
'Vatelových vyzírá již ze samého titulu knížky. Agrární reforma naše 
podrobuje se mnohostranné kritice ne stranného pOlZorovatele, vyzbro
ného historický.mi vědomostmi a pronikavou soudností o popřevrato

vých poměrech našeho n~rodního života, zejména politického a sociál
ního. Kritikélj nedopadá ovšem příznivě . Spisovatel není velebitelem 
zákonů našich o . pozemkové ref!Orrmč. V pr.vé skupině svých článků 

vykládá o tom, jak naše reforma vyplynula i ·mylných hi.storický~h 
předpokladů. Zamítnouti dlužno domnění,. jako by velkostatek v histo
rických zemích našich pjo'Cházel většinou z lupu půdy, jako by sůart:ky 

po Bílé Hoře zkonfiskované byly připadly, většinou šlechtě cizí, jako 
by před Bílou Horou německého velkostatku v Čechách nebylo atd. 
Teprve ze zkonfiskovanéhlO/ knížet_ství hýdlandského r. 1634 odnesla 
si netjvětší část kořisti šlechta cizinská. Oběma těmto částem šlechty 
věnuje autor pozornost v dobách pozdějších a vykládá, }ak se odčešťo
vala šlechta česká a počešťovala šlechta cizí. Na základě spisu Hanu
~ova líčí pak zásluhy šlechty oi české národní obrození, l1jačež se do
týká významu jejího v době !1Ové po r. 1848, zejména v období státo
právn{ho zápasu českého v. 1. 1865-1870. Poukázav ještě na jednotlivé 
populární postavy české šlechty a povšimnuv si Ploiměru židovskolibe
rálního světa k české šlechtě, zakončuje autor prvou skupinu svých 
čl'ánku bilancí o poměru šlechty a národélj a odpovídá negativně na 
otázku mravní op rávnět11)ols ti trestné reparace. Naprosto není oprávněná 
myšlenka, aby pozemkolvé reformy bylo používáno jako prostředku 

k Lápravě » křivd pobělohorských«. 

Ve druhé skupině dánků podává se nejprve letmý p ohled l)a dě

jiny vzniku pozemkové reformy. Ukazuj ej se na nedočkavo st stt"'a)Il so
cialistických, s jakou se reforma lámala přes koleno. Překotně a bez 
rozmyslu došIlO k záborovému zákonu ze 16. dubna 1919. Zcela stručně 
vyt}:kají se vady a nebezpečí tohoto zákonja a činí se s rovná:ní s pro
myšlenější reformou v Německu . 

Teprve později počala se strana agrární ztotožň'ovati s pozemko
v ou reformou, řešenou na počátku pod diktátem stran socialistických . 
Autor přechází k Pozemkovému úřadu. který se clIOrstal do moci str3\ny 
agr{trní a zmiňuje se stručně o dalších zákonech týkajících se reformy, 
o zákoně přídělovém ze 30. ledna 1920 a zbytkových statcích, o zákoně 
vztahujícím se na hospodaření na zabnaném, ale oolSud nepřevzatém 
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čejně má za to. 
jich postátnění p 
Ukazuje dále na 
ský průmysl, na 
nanční ztráty h 
na předlužené pů 
.ani na dilsledky 
ných na vdl<1ols 
umělecko-historic 

formu pozem 
k závěru, že je 

I když 
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jeho zasluhují 

jsme v tomto v 

vydal zasloužilý 
plňky a opravy 
v níž spisovatel 
v gllOsáři jeho s 
no st na styky 
tomu věnoval 
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aubor uveřejnil původně v ll e-:-
24· pros. 1922 až do 11. března 

: nebo rozšířeny a opraveny. 
:ě c a y příLOiZe dvě dobrá zdá
ního shromáždění pro pozem-

u skupin článků, z nichž prva. 
(}li o historických předpokla
~ N edostatky . a nebezpečí po
se úvodem ke druhé skupině 
ny. Tenor všech statí spiso
knížky. Agrární reforma naše 
-anného pozorovatele, vyzbro
avou soudností o popřevrato-

zejména politického a $Jociál-
0\ Spisovatel není velebitelem 
f pr,vé skupině svých článků 
rnula i 'mylných historický~h 
,. jako by velkostatek v histo~ 

z lupu pttdy, jako by statky 
lly, většinou šlechtě cizí, jako 
statku v Čechách nebylo atd. 
rýdlandského r . 1634 odnesla 
Oběma těmto částem šlechty 

ích a vykládá, j'ak se odčešťo
cizí. Na základě spisu Hantt

árodní obrození, t1iačež se do-
1848, zejména v období státo~ 
P oukázav ještě na jednotlivé 

mnuv si Plolměru židov skolibe
e autor prvou skupinu svý ch 
O déU a odpovídá negativně n a 
~ ace. Naprosto n ení oprávněná 
o použív áno j ako prostředku 

! n ejprve letmý p ohled t}a dě

ej se n a nedočkavo s t s tr'al11 so
přes ko leno. Překotně a bez 
16. dubna 1919. Zcel a stručně 

:onla a činí se s rovn á:ní s pro-

r á rní zt otožňoovati s po zem ko
d iktátem s tr an sociali s tických . 
(terý se d10stal do m oci str a.n y 
ákonech týkajících s e reformy, 
zbytkových sta tcích , o zákoně 

aném, ale oolS ud nepřevzatém 
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majetku ,pozemkovém ze dne 12. února 1920 a o zákoně náhradovém 
z 8. dubna 1920, který přímo označuje jako zakrytou konfiskaci části 
v elkostart:ku. Kritisují se tu všechny uvedené záklony. SpravedliN'é kri
tice podrobuje ::e i zákon o dávce z majetku a z přírůstku na majetku. 
Plně souhlasíme s autorem. že nebylo vitbec třeba žádného zákona zá
borového. Bylo by bývalo stačilo, aby vlastníci velkostatků byli za
v ázáni Zlaplatití dávku z majetku a z přírůstku in natura, t. j. částí 

své půdy, a pozemková reforma byla by bývala provedena ·způsobem 

právně bezlVadllým a. nevzbuzujícím v cizině výtky, že stát náš řeš i 
a 2:1'ární reformu methodami bolševickými. 

Spisovatel upoZlOrňuje dále, že rigorosní provádění zákonů reformy 
se t}'kajících není: dobře možné, a proto béře do ochrany o~chylnou 
pr;.ksi Pozemkového úřadu, D,ospívá k závěru, že cesta k nápravě dá 
se zjednati jen · změnou zákonů na refo'rmu se !vztahujících.\ V dalšíc~ 
kapitolách opravuje různé omyly široké veřejnosti v příčině nazírání 
na pozemkovou reformu a líčí va,dy, nedostatky a nebezpečí vyplývající 
z jejího řešení. Tak upozorňuje na př., že zemědělská půda, velkostatků 

nezaujímá u nás - jinak je tomu na Slovensku - tolik, jako se oby
čejně má za to. Dotýká se také lotázky lesů a dospívá k závěru , že 
jich postátnění přinese republice mnohem více škody než prospěchu . 

Ukazuje dále na nebezpečí vznikající z rozšíření reformy na zeměděl
ský průmysl, na zmenšení státních příjmů, jež reforma způsobí, na fi
nanční ztráty hrozící státu, družstvům i jednotlivcům, · hospodařícím 

na předlužené pltdě, na pokles produkce a jiné nedostatky. Nezapomíná 
.ani na ditsledky reformy po stránce sociální (opatření osob zaměstna
ných ná velkJolstaltcích). Zdůrazňuje dále nebezpečí, jež reforma chystá 
umělecko-historickýrn památkám a archivům panským. Posuzuje re
f ormu pozemkovou také se stanoviska národněpo1itického a dospívá 
k závěru, že je nebezpečí, že i tu budou ztráty větší než zisky. 

I když nemůžeme snad ve všem souh~asití s vývody autorovými, 
nev áháme pověděti, že ve mnohém má pisatel plnou pí'avdu. Úvahy 
jeho zasluhují bedlivé pozornosti rto·zhodujících činitelů, 

Karel Kadlec. 

Právo slovansIré. 
Maž u ran i é V 1 a d i m i r, Dodatci U~ Prinose za hrvatski prav

no-povjestni rječnik. U Zagrebu I923. (Vydání · Jugoslav. Akademije 
z nanosti i umj etl1Jolsti) . 

O velikém Mažuraniéově glosáři k právním dějinám chorvatským 
jsme v tomto časopise olpětovně referovali. V roce právě uplynulém 
vydal zasloužilý autor k dílu svému Do dat k y. Obsahují nejen dlO~ 

plňky a opravy k: hlalvnímu dílu, nýbrž i pozoruhodnou předmluvu , 

v níž spisovatel nabádá čtenářstvo k tomu, aby hledělo jazykový poklad 
v gllOsáfi jeho sebraný ještě rozmnožiti, a v níž mimo .to obrací pozor
nost na styky starých Chorvatů se Salraceny v Andalusii. Předmětu 
tomu věnoval nejen značnou část předmluvy, nýbrž pojednal o něm 




