
Bohužel v naší republice nebyly ještě podniknuty, mimo mlu
vení, žádné kroky. Tu mohu jen poohlédnouti se za hranice na 
jednoho našeho souseda -- republiku rakouskou. 

Tam totiž vydali z á k o n o společenských hospodářských pod
nících, jenž v § 37. ustanovL! ie: 

"Státní správa múže požadovati, aby byla při zakládání spo
lečnosti akciových neb s obrn. ručením, státu nebo jiným veřejno -: 
právním korporacím vyhražena účast na společenstevním kapitálu 
až do polovice, a to za podmínek, které nejsou nepříznivějši, ' než 
podmínky všeobecně platíci. Při zvýšení kapitálu ' může býti toto 
právo uplatněno stran celého zvýšeni, dokud účast veřejných kor
porací nedosáhla poloviny celého kapitálu". 

A skutečně nařízeni se také praktikuje. · Jak bude u nás? 

o právnickém studiu žen. 
(Pokr aČov,íÍ;ni.) 

S~or. 

Kc,nkrétní a1pBkaoe záklOnů, která j'est základem právn í praxe, 
jest .tak1é důl,ežitolu 'složkou ,při iptr,áv.ním studiu, bohuž,eJ dosti z·anedbá
vanOllt. Př,e;s to"" ~e j,est vI.astně j,ehio smysleml a praktickým účelem ,\ 
p-ř,ece s,e fakticky nepožaduje v pilném svém r.ozsahu pN prá,vnických 
zkoluškách. Tedy i kdyby ž'eny měly vdkou schopnost ko,nkr.étné aJpii
kaoe, neuplatní jí za so<uč'a,sných 1Jodmín'ek v pllné mířle. rd i, studiu , 
spíš<e v praxi. Nezdá s'e mi v'šak možným dokázatti a tak,é pis atel toho 
nedokazuj'e, ž,e bly žleny mlHy v,ětší sklon pro .praxi než!l,i m1užL TisÍcel 
právníkú rodu mužsk,éhio 'Pr<Ovádí zdárně ,$V:OU p'raxi, t. j. I<onkrétn·ě 
~lpakují právní normy, jimž s,e při shidMch naučili a také m[adši g'ene
raoe, jíž se dostalo štěstí studovati práva spol'e'čně $ 'e ženami, lne-blude 
choditi 10 rad,u ke svým kokgyním v otázkác'h ko.nkrétné a,pUkace. 
Každý skut,eóný právník m'á jistě tolik ,prakHckélho s myslu, aby dovedl 
si . klQlnkrétl1,ě oživiti právní normy , ne-Iii. snad'n:ěji , tedy ~sp'oň stejn ě 
spOlntannlě jako ž'ena. 

Chceme-Ii si Ipovšimno,uti n a tlomto místě 'plOulle pjs-atdova s.t udia 
G oIbj'ektivném ipomlěru žen k práv,ůtn ~a právníkům, n'emusÍ,me bráti 
v úvahu námit,ek týkajících se ž,en samých a ipon'echáme plisatelli ra
dost j'e vyvr a cd i. Zdali by snad ~.ž'eTIiě n1esv,ědlčHo st'l.lldi.um tak sucho
párné a úmorné, jako j '90U para'graf)', zda 'b:udJou míti naše kol'egyn,e 
diQiblrOlu v'ůli nezklamaH zkuš'enostli 10 zdárných vý'sledcích ko,edukace 
na sU,edních ŠklOl-ác'h, kde "Vle viět1šÍ'ně pří!padů dívka stw:iuj'e .vytrva
leji. ~ež~i, ~oc~", zd~ lP.'r,á.vnli~k,é sttt;~,i,um blud~míti jako .l?,edicina .zr!!a
tenalllsuJICI vlnv na l'etlch jJz'ensk o.st" , ty 'otazky vztah'ul~ S'e na jel1cl1 
vlastní ne'bezpečí ;při vstuplU na práva a přenecháme jich rozřeš en~ 
jim samým. 

Studovati Ž!ens'~é schopnosti k právlům není dos,ud mlOžno . di() yš,ech 
důsl,edků, ak Ipř,eoe }est to' již snadnéiší · nyní,. kdy po třl semestr~ 
joou zaJp'sány jako řádn1é Ip1oslucha/čky na naší fakultě. Zkušenost může 
nám po,skytno,uti dlŮv,odů 'pno li prott Al'e o 'budoucími význam!u ž,en 
jako pT,áv;n!ic mlož.nol ,se jlen dohadovati a p'r·oto 'p;řJedpovídatt iim sle 
vŠí~!,Č~to.stí 'Skv;ělýús1plě.ch na 'poli právním, jako činí pisate.l, .j,est dJosti 
odva.zí1le . 

. V obQru. · slQciál,nÍm neuJp'Íráme budoucim ž'enám ..JprávníkŮm zdárnéJho 
půso'blenÍ: "PriQ lčiull'ost sooiální ipřh,nává se ž'e.ně lepŠIÍ výzbroj d'u
ševnÍ 'než muži. .(P:éč1e ID dítě.) Proč tedy 'otv~rati žene jen j'edno 'pole 
rociá.Iního 'p<Ů"so'blení, .když Je zř'ejl11lO, ž'e by mio'hla ci . na iinýchl 'při
eplěti 'P.latl1'e k obohacení kulturního ,pokladú ;Lidstva. H p;éč,e o dítě,' 

54 

I 

1 

• 



JIZ zena vyniká nad m:u~enll, není. j'eště 'důvodem k tvrzeni, ž,e ,i :pro 
lO,statní lčinnost 's'odální m'á le!pš!Í ,du1š'evnÍ. výzlblnoj IneŽJ1d muž. p ,éoe 'o odLttě 
jest ji v,tlQlZlena a piHIpomín.á tí matleř'stVíí, pravý úlČ1el fejlíhio p,oslání 
na světe. V ostatních' o 'bo.r,ech sodální ~p!éič'e bud;e ji volnlO měřiti své 
síly s m:uži, .. z nichž 'mlnozí Iproslavlilhi svá jrn;élna záslluh'ami 'o sociál'l11Í 
blaho lidstva. 

Pisatel d:ál{e :uvádí 'ž,enlu jako -,úřlednlidi .státní', která jest povolána 
odlpom1oci hyrokraoid. Kde však m:áme zarU~ltnO , ž,e 'Po ]:)lři1pluštění 'žen 
do vš'ech státních úřadů nevyvinula 'by Is'e lO\piět Žlenská byr.okrade, o nic 
lepší mrll'žsk:~. Ž'ena ls,e svými hmotnými Ipožadavky a m:nohdy touhou 
ipQ l~xu 'by}~v v IČletných .. !p'ří'Pla,~,ec'h ~·em'a[olU Iplříči~,ouVy~oru]J'oe byro: 
kratu a pnhs 'bychlOm l~ dldeaJ1,S(}vaílll, kdybychom ve nU, ze sta'fl!e ... lt 
se vyšlší státní uř'ed:nicí, 'ne'biude sil žádatd lukojení těclHe požadavkú 
a slabolStí" jež mě,ta ja;ko žena úředníkov·a. 

"Stěž'11jem1e si 'na ln!ť,úlprosnost a až florm:ál.nost ptr.ávního řá~u -
ne bJy l.a by 'ž,en~-solttidoe do~rým k ,ome'ktivem?lI Ttěšme se tedy, že 
ú'prosné ženy zkoril9lUij(Í ,nám i1áš IP1říH'š neú'p1no:sný právni řád', ,a'č-H !Va 
štěstí 'ko'rekce j'ehlo 'St,eJl1!ě dohře nebude provedena hez nich, dříve Inež 
se dostanou k slolUd.ům. 

"Voláme lpo 'žen!ě v 'plo li U oe, zdůrazňu,j,eme jeií dipalOm.atický taJent~ 
jak však s,rovnati IS tímto 'požadav'k'em Ipřhnávaj{aím ženě poctU na 
úpravě životních Ipoměn1t., odíplOr p'rot.i j,ejí $plOl,ulpr,áci p'ři vykonáválú 
zahr,11Juje-H IpolitJika i lčinnlOst z áklO nodárnoiu , tedy Ipravotvornou? Když 
nota IbJene jj 'Žlen:a ,už vla,stně. vykoná:vá, j1enže pod ii:nou rouškou a ne-
přímo' ? Jde t·edy j:en o akt formlát.nÍ." . 

T'ento 'fo.rm'állflí akt 'byLo by vedmi snadno pro",,~st.i, ale nesnadno 
od!ůvodniti j,ej tím, že ž,ena ~i,2: t,eď . nepřímo vykonává právo, vládne, 
prov,ádi ;poHtik~u a 'z;á'kiol1odárství. Přes to, .že ,pl,sat,elbUže neobjasňuje, 
00 rozumí 'Oním ne1pmmým "y'konáváníim ipwáva čl pod' ja'kou rouškou, 
'přece možno sl !plov'šim1nouti, zd'a n~epřímý vliv ž,enin v 'pblitice a vMdě 
jest dlO1blrý ci šPlatný. Protj l1Iě'kolika p1ří'padům, kde dlužno konstatovati 
dobré vr' sl,edky, 'potvrdila historme i z'kiulšenostt ž'e . v 'četných p'říp'a
dech 'by tento Ipostr.anní, vliv ž'en šlpatný, tV'láJstě mám1e-ti ,na zřeteli 
zákulisí blýv,alých dlvoriŮ i někt,erých re:pubadkán'Ských vrrád nynějšíCh. 
Nevoláme tedy fpo 'žlenách v Iplolitice ani v 'ČiÍ lnnost stát.otvorné, poně
vaďž ukázaly st'ejně š:patnié vlastnosti p.ři svém nep1římém vykonávání 
práva jako mužlOv1é Ip'ři ,p1řím!ém. Nehyl'o by záchranou státního celku, 
kdybychom armádu mužských vykonavatdů práva d'olplnia.i novou ar
mádOlu ž,en, nevykazující žádných jiných 'př,ednosti- a 'Slii'blul~cí jen, že ,se 
'budou o'pak:ovati$Yt.élž vládní a zákonodárné IjJlř,ehmaty, jako se dály 
vinQu mužů. Nechť ž,eny jH j'edno'U sd přiznaií, ž'e !plOd tde,ovou rouškou 
tejich snahy lpi() rovl1op'rávnosti skrýva{Í se vlastně nejvetší měr.o,u IplO
zadavky 'existenční, ' k t'er,é, ot,evřením ce,;ty do všech povolláni s vIQI
nou konkur,encí mohou dojíti splntěl1lí. Otevír'at.i jim však cestu do yyš
ších ne'blO zo.dlp!ovlědných~ státních úřadů, soudnictv.í. , ,správy a aiplo
made, kde mus,ely 'b'y 'pro ned'Ostatky svých scholpností ,zá!piasiH s lépe 
vyz'broj,eným wpar áJt.em :mužským, bylo 'by. slplo~leno s tejich vlastní , ško
dOlU i 'škodou 'úřadu saméhó. ."Ž.ena JaklO muz mjůž'e n11ti né'jrůzněfší 
sklony", jak plrav,í k'Ol. V,esd~, <illle nem'u,sÍ mHi íp1ro .všecko steJné 
ISchoip1nostL Spll'nÍ-li s,e IpIŤtá'11Í kot V,eselié" :a'by obč:an zname;nal též 
oblčanku a 'žleny by'ly ipostaveny, na r,oVieň mužům: 00 ISJe týče 'politických 
'práv a Ipovinností. ,J.Jloicítaj:e v to ovšem i tplři.plr~yn'Olu voÚen'skou sl:uz'bu 
a úlČast v Ib!ojích na ohra)nu vlasti (ne lpiouz,e jako ošetřovatoelkyL 
zbudle jim plř,es vŠlecku }dich snahu uplatniti se ve ,stá.tnÍml ži.votě "je.; 
diná, skut'eclnOu ~deolU r;ovndprávno'sti a nikoliv jen existenčními ,p!oža
davky odlŮvodněnástátotvor.ná činnost: zákonodárství. .Zde vystupuje 
ž-ena olpríivOOnJě Ij'ako :sa'm1olstatný a nez'astupH,ellný 'oi,nHeI , ved[~ mlUž,e, 
tvoříc s ním slpolleč1nlě z,á:k:ony Iplro blahlO občan,ů i oIblčanek. V os.t.at
'mích IplŤÍp!a,dlech v'šaik nemá! 'plráva .žádati sP1lniěnísvých 'j:)I(}žadavk,ů iex,i-
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stenčních na úkor zodijJ1ovědných' úřadťt, jež neby la by schop!na zdárně 
za;stá.vati. 

Kdybychom pak si dovolili ulpoZiC,rníti ženy, deroucí 'Se 00 veřejno
právního života, na jejIch' prav,é: míst,o v rod.ině" na i'ejich povinnosti 
m'ateřské a m'anždské, tu odbude nás kol. Franzl, že "mateřské (poslání 
ženi'llo, vyh,~ašovan,~ za její nejp10dstatněfší úkol ... (e podružnou otáz
kou, kterou třeba řešft.l se ,stanoviska harmonické'ho vyrovnání." 

Naše kolegyně s,e oylšem nenamáhají "harmonickým vyrovnáním" 
vyřešiti tuto .otázku a jdou rad:ěj ,i " ro zvinovat své sklony" na práva 
s nadějí na svťtj velký ,význam v budoucnosti. Přetem;e jim ,tedy ze 
srdce mnoho zdaru! 

o Slezsku. 
Cyril Vaněk. 

V posledních dvou letech (1918-19) bylo v nMoravsko-slez
ském Sborníku {( uveřejněno několik pozoruhodných článků o Slezsku. 
Stalo se tak v souvislosti s politickou situací v roce 1918 před 
převratem .i po něm. Poměry toho vyžadovaly, aby širší veřejnost 
česká byla lépe informována o této větvi národa československého 
právě v době, kdy se tvořily hranice budoucího státu, jenž hned 
v zápětí toho se uskutečnil a bezprostředně před okamžikem, kdy 
jsme si měli na mírové konferenci uhájiti nároky na Slezsko, po 
dlouhá staletí náležející k českému státu. Ve víru událostí zapomí
nalo se na ni. A články A. Adamusa (Kolonisace na Těšínsku, 
1918, seš. 2., vývoj národního života na Těšínsku, 1919, seš. 1. a 2.) 
a Ad. E. Vaška (K dějinám státoprávního zápasu obyvatelstva opav
ského o příslušnost k Moravě, 1918, seš. 6. a 7., Slezsko a Bílá 
Hora, 1918, seš. 8. a 9.) v "Moravsko-slezském Sborníku" upozor
ňovaly na tuto zapomenutou zem a "s malým Benjaminkem slez
ským hledaly srdce ostatních bratrů a sester česko-slovenských" . 
A šlo-li o to, aby naše nároky na Slezsko byly postaveny na právní 
podklad, jenž opírajtl se o historický vývoj i právo přirozené měl 
dokázati, že ono tvořilo s královstvím českým jeden státní útvar, 
úkolu tomu " plné míře dostál prof. dr. J. Kapras dvěma články 
uveřejněnými v témž časopise ; "Těšínsko součástí českého státu" 
(1918 se'š. 6.-9.) - vyšel také jako samostatný otisk nákladem 
Jednoty Slezské v Praze - a "Horní Slezsko a český stát" (191 1 
sešit 11.). 

V úvodě prvního článku zmiňuje se Kapras o poměrech, které 
zavládly, když otá-zka těšíns~á, při snaze obnoviti staré státy, 
český a polský, stala se pro Cechy a Poláky důležitou. Vznikl spor 
o Těšínsko. Poláci je prohlásili za zemi polskou, naproti tomu české ' 
projevy nepřipustily odtržení Těšínska od státu československého, 

Hlavní stať rozvrhuje na tři části. Nejdříve mluví o státo
právních poměrech na Těšínsku, pak o jazykových poměrech 
v histórickém v,ývoji a konečně ukazuje, co to jest Osvětimsket 
a Zátorsko. Líčí od nejstarších dob osudy těšínského kraje, ktert , 
byl střídavě v moci knížat českých a polských králll, až konečně 
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