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jest nezhly,tnol p'ři ro,tázce val:u:tní z{ľáraz!niti pl ,Ol Ž a ď a, vek pl řl j z-· 
l1:1i ',vé h' iO ISP.' ~oid ,áiřlS lk,é b' il ,a i lI1ť le ,.st .á1:'1U a 'v 'š:ec'h' m:ol mle ,Í1 ,tů".. 
k l,t 'e ,r ,é 1l1'la ni :m,o h 'OIU P Ů oS ,Q. b!i't L 

Literatura. 
Em\m SviolblOdla, /Miy,š1'oo!ky o pirá"'Uit e.thJoe a náJbOlŽiensívi. - Český 

čtenář, ročník XII., sv. 2.-4. - 1920. - Doc. Svoboda 1'est :neJen 'V'ý
bOll"ným' 'Právn~k'e\m, Inýhrž li výho,rným StH!ÍStOltli. Ty,to dv!e, vynikajíd 
vlastulolsti spo1'illJ, rptÍS1e tuto kln~žku. DOlc. SvolblO'ďa pio}ednává tu .o po
měru prá:va kuethtoe, O' funkci Ipráv'a VJe veřejném i soukf'Oméml I,ži
vot,ě a o 'll álbolž'enstv~ v,e fO'rmlě, kr,átkých 'článků~ často bel1etristickY) 
psaných'. pl()!d'ař'illlO se milll 'Hmto z:půsdbem ~pŤÍstupiniti h~uboké Ipro
blémy. Neiptšoe d!l.Jou.hých: abstraktních rpoj,edníÍ!ní, při nich'ž čtenář, Ine
zasvlecenec v souhrn fiJ1osoUcký'ch Ip!ojmů umdd,év,ái po přlečtelni ,několika 
strálnek, nýlbrž v'Žld(y. hted~ IplOlukaziQ.wi,nim' na ŽI~vot usnadniti Ipochople,ní 
pro }edlnoUivé otázky. Za llIejvýznammější: IpovažuJleffile kapitolu "Ethika 
a plf,ávo". Autor tu ne!ptoj~m'á dh'~ku všleo:!J.eo11le: jako 'nauku o mrav'ech. 
Ethilka m'á Inlutllllě zákbd met afYisi cký. Kdežto, 'ethika hn edá tolik'O Zlá.
klady iplro !UróenÍ, jaké čLny Ihldské maj'Í skut,ečlnou vnitřní hodnotu,: 
právo v Isobě olblsahu11e vždy Ipř:ílkalZ, alhy' stall0 sle skutkem, co bylllO 
uzná:no za :plfá.'vo. AutlOru 'stačí def.ilt1ioe ip'dva;: pr,~VIO jest to, .00 v'e 
státě za 1P/r,áv'O ipUatí. Zná jlen jledlnlO' pr á:vo , t. j. t'O-, }ež Ja:ko prá,vo 
pbtí a důvlod j1ehlO hl1Jedá: j ,~ndle', než v jakém's.i IOdvozeném J,jIlos'Ofickémi 
ne:blO' p'Bnolz'eném IpojmlllJ "prlctva" = v le V!Z Ca h'tll\ a v ~ r 'O V1!n á nim le Z.a 
cth 'ic lklO'l1I :sp 'rav 'edlnostÍJ a Ip.o , třle(b'lami živ'ota (str. 17.). 

Pro'bíraj,e pom!er lethik~, kUj Ipr,ávu, dospívá k 'Otázce: Kde č'erplá, 
právo svo}e mravní olpr,ávl11E1ní,. 'kde jle '~d.eál, jeho'ž sice nedostih!.IJje, .ra ~ e 
za 'nimž táhne? 

D'Oc. Svldbod1a ani zde nero2lhir,á. albstra'ktn,e tyto otázky, nýbrž 
vy,bÍlr1 :pHldady z.e života Vlelkých rlOm'ánových hrdi'll Tol,stéhlO KatuŠle, 
libs'ť.l1i01vl)' NOlry a DOlsto1'evského Sonvč'ky, Mezi filosofickými lfiá l20ry dává 
přednost Scholplen'halu!er'OvL 

Proti ,e1:hice pr,á:vo :ne't11lá ~p'rogí'am'ui maxjmállního, je "ethické rni
I1'mnrm", peču}e. aby Iby,la rov,oloViáha mlez[ 'l:<:ř[vdou a odvetou. "Pr.ávo 
jleněčim, co par aILYs,u~le křl~vd'u",. Ethika zkoumlál vnitřlní dhick'Ou h'Od 
notu či'nu. :pirá,vlO Ibojujle ip'roti OIdVleŤlě . Proti právu spoJ,ečenský mrav 
žádá mlno'hlem vice, avšak v IpOll1llěr:Ui vů'Č'i ethice je liJ vzdáleněj 'š.í 11ež 
~áro. J' 

Z ř ládků plfof. SVlOblOdl)'i trysk,á víra v Iprávo. A'l1itor odmná ty, kdož 
nevlěří v m loc 'Plfá'vla a odmítá. d ty, kteří byli zkílJamáni, 'P'ř,eceň,uJice 
:p1f13.VO. "B}~li za všech dloib' lidé, ktdí IplOhrdali žiVloteml a InazývaJLi }ej 
zillem. AI1le j'sOíu( a m'nlO~ÍI sle MasYl t,e.ch, kteří věří, (~e mož'no poznávaH 
ži,vo1:. mi'llOvati t'o, 00 jest v !něm v,ei1'kéhlO, k 'r,álsnéhro a povznášlejí ... 
ciho. IdeU jsO\U, př,esvlěid'Čle,ni, ž'e i dnešlnÍ) t,ěžký . Ž[vot mložno milovaH 
a s]o;u'žiti mlu vle z'OamenÍi oest~ k' V'eUlikemu ide~1ill mrav!nímu. A Ikdo 
chápe Ú'kol :plráV,a, vidl, ž,e jJe zrlO'vlna tak do\brem' i Zilem, jako L1-
vot 'sáJm, ž'e i pifáVlO mlo·žlOo chHti, mlLlovlati v 'I1~ěm' to, 00 vdkéh:o O 
kr,áJsného vl)'ja'dřuje, ž·e je mlOŽlno c'hálPlati j'e jako nástroj v rukou 
t"ůr6 vůle Hvota, kt,er.á, př,i:praViuJe ďr,áhu k ideálu sprav,edlnosti 'a 
1'3Isky" (str. 72.): 

KnÍ'žku doe. SVlOblOd~ by. 'mlělL óísU Vš,ichni, a :flie!lz le li IProtO d'Osti 
. dO'P10if,uči,ti. Rr. 

o. JlIŮId1ě Q!traClené a ZlJ1IO:V1J.I it1laJbjytté o Vitorazs'k.u vyšly v pos[·ednÍ 
cllobě dVlě kln~ž'k,y\ První z InÍICh' 2.í ipléra Auly. Sed~áJČIka: "Z dějtn Vito
razska" ("Staré i InQvé l'etopdsy t ,ábor." Sv. 1. - 12°, str. 15. -
Tálblor 1920. -" Kč. 3;-)' }est pouhým' otiskem staré ip'ráce, uveřejnlěné 
v pl"logramíu taiborskehro gym1naSlÍJa roku 1877 a plOlIz'e mapka a po-
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sl,edni str,ánka, Ipoj,edn,áva}ic:í tO části Vitorazska, Ipřipojené mÍiriem saint-o 
Q'ermainským k naší "r,epulbHoe, jsou lnové. Vydavatell'stvlÍ Rdchardé,l 
Hrdl'ilČky mát nvš'e'm z.á91,uhu:" ž,e oži\110 za!plad~é dů,lležHé pojednání a. I\ně
novalo mu pečlivou úpravu. Nedo'statky této pr,áoe, zavi.l1:ené h~lavnť 
j,ejím zastar.áním, lilIvko1iv snad s h~led~ska ViědteckéhlO, značně v~rov
na,la Ikr,átce 'př,ed tím vyda!I1á kníižka od ,~ng. A 'n t. K a a,b- á č e: V i t IO~ 
ra z s klO (Praha - Pošlu.mavské }edil1oty, Staroměstský odbor. - 1919. 
- 12<> - str. 44. - KČ'. 3.60), kter,á, více .než historie této iZ'cměl 
všímá si j efiho lidu. Kai!báč seznam:ujle nás podrohně s nár-odno'stnÍmJ 
poměry, Ipoukazuje na špatné sooiát1,nÍ 'Postav,eni otbyvaí-err a plodáv~ 
ihned 'P'e'čHvé ,návrh:y) jak [ad tamlc,jšÍ Ipovz,nésti i po stránoe osv-ětové. 
Čtouc'e }ehto výkladl)T, 'llleulblr,álnimie se olbdl~vu Inad Plevlnostíi a 'nezdoITillostí 
vl'tlOlrazských Čechu v boji ' za n.árod!nnst. I :po str,ánce m~stop[sné pH
nášÍi KaJlhá'č mnohlO nového, 'llvádiěj le mno,žstvJ starých sllovanských Jmen 
mÍ'stních. Z této Iplr,áoe dýšle vlc'r,UJ vlelilk'á ~,áska k této macr,é krajině 
toHk vytrtple,v'ši\, a Uz'e si }en Ipřáti, alby 'ajutor pilině dosáhl svým~ lS~ovy 
to,lI'ž'e'ného dl,e ''Povznésti hmotn,e i dušlevně maaé 'TIf"í,cen,é Vdtorazsko . 

ů.a. 
Knížky o' 2Í'nlěll1iálch hir-anic st;átníCh a národlnostniclb, napsal Iprof

J a'fl M a'c h á č 'e k. Prvni z ll1ich (Zmlě.ny hra:nic Oech a Zle mí, ,nále
ž'ejících r'e'P'U/bq~oe Č'eSkiQS~lOv,t1nské od Ipřídhodu Če,chova, str. 40 -
Kč. 1.-) }est jakýmsi 'P' ř'eha1edem M,tky~ zlp:raoova,né od prof. Kapr ase 
v k'llížoe ~,Č'eský stát", o níž Inef,erát iblY~ 'Pod~n v př,edeš[ém lČísll:e 
"Vš'ehrdu". Ovš'em' Machá~'e:k :P101al svúJ úkol zlpůs'Dblem spfš,e narath'
nim, kt,e.rý neOlplUlstLl ani v knÍžoe druhé o "Po,n,ěm'oovální Cech a Mo
ravy za Př,emysJovqŮi a Habslblur!ků" (str. 17 - Kč . . -.50). Tato druh~ 
knížka }est v,elmi str,ulČným Ipř,ehcr'edem dějin g:erm anisace, které ostatnť 
musejí !býti znáJm}T ka'ždém'liČleskému in*lig,entu. Obě brožurky vyšlliy 
" "Levné kni:hoV'n,ě Nálnoďa" (sv. 13. a ' 14.), jež tím sioe vy'konává zá
služnou drobnou pr,áci 'DSVlětovou, aale !bude dOlbř'e, kdlYiž auto,ři jejj 
omezí se na splediláa'lll otázky a 'ne'bludiou se olbirati tak' 'Obsáhlým5 
tématy, jako se staJIO, v tě.ch'to ďVOlllJ ibrožur,á.ch. Ča, 

Ka1mTI Kr'o ft a: 11. b'ř'ez'elll - 8.. dlulbleln 1848. - N as,e vzpo nlÍ'n k y, 
sv. v. - v Plfaz,e 1919. ~ stra,n 34. - Nákladem' B. KlOčilho, v PraZ!e,. 
Prof. Krofta vLYiďal tLsk,em' svoji ip'ř'ednášk:u" kt'erou mlěa l 17. bfezna 
1~18 na Ž!oHně o význam:u, 1b6eznový'ch udáJo'stf r. 1848. Stručně, a~le 
jasně př,edV'ádi nám autor rušlný žiVlot IplOMt~Cký v' lIJř,eznu 1848 v Pra2(e, 
olbzvlášté p'amátnlo,u schůz~ ve svatovádLa,vských ,tázníich ' dne 11. bř,eznay 
a výsl1ede'k }ejí, p:rvni 'pražskolUl peticli. císařd, její nepHzn.ivé vy,říZ'enj 
ve Vídnď, a kOlneč:nle' drllJhlou pražskou Iptetici a, druhý kabinetní; Jist 
z 8. duibna. odpovídající na lni. Sem' tam zakimritne se v K,TOftoviě k,nížoe 
n,ěkterá pOlstava, známá z r. 1848, jako 'na Ipř. dr. BraUin, ,.Fast'er, 
Trojan a .jilni. Kroftova. Ipř,edináSka nelpodává nám mll1oho nov é hOl, ah' 
hlavní }ejí význam zá~e'ž'Í 'V tiQIm~ ž,e 1b1Y111a 'koln,ána v dotble, kdy 'náš In,á
rod - na jař,e 1918 - poč,aa znoV/u Iplo dolbě Iperslekuce rpOlLůŤicky dý
chati, a kdy s,e oibj,evo,va1y 'f ,ůzné rplř,ed~,~ěsti liliové a radostJnějsf dolby, 
Tehdy bylo skUlteol1Jě. záSl1:užlným' dvLem piřHpiomlinati českému l~du poJli
tické snažení Inaš'e z ,r. 1848. - Úip'ra-va Ipěkn.á; na olbálce podolbizna 
p.. fastera IOd prof. R. P,u,cholda. Dr. R. H 

Zprávy. 
P'r,ávo na StávklU' a z,áN3/ZiI1é řiztell1Í T'O'ZhioidPí. V áJlk a ko'n á 

dáU,e své díillo. PiělŤ~~eté nióe.nF v:š'ech stat'ků hospodářských, 'ho
SlplOdářsky nelplr'OldruJktiV/níi práce v zájmu vo1,e,nském, kdy nad to 
vleliká ViHšina plfaoov:níků d~e[a v zákolplech', rúZ!né finanční Op'e
raoe vlád v,á!J>čicích, p'ová1ečnéÍi nechuť s'e zme.nšeným 'Počtem pra,covníkti" 

137 


