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:mlnohem' spls'e plo'mě.ry p;oliHdk:é:, dioča:slnÝI piomlěr sil j'slojU,cích pro 
rio!z:lu'klu a p!ro,ti 1Uí. Že o'V'šem neblUde drkvím plOnechláln 'V'šech:e11l 
jich! dOlsav'adiní m'ajeteki lS neoihmeze.nou~ zpiŮ:so'b:ilostí ln abÝ,v ací , jest: 
s a:mlO'zJř e j-mlo'. 

NehezJp>ečiný!m VŠélJki zQál 'Se mi, že v :olt.á!zce ' odLUky mláj býJti 
piřede'mt, jak: ,ně!klO'li:krjá,te v tisku, b'ylo, z'azJnamein,á/uo" jedJnláin/O ise 
stollkí pa:pežlslkiolU. To ib;y ' potvrzovalo! zJá!s'adu:, že odluk'a jest na
,míře:na v Ip'rvlní ř'adě prlo,ti dr'k1v'i 'katolick!é, ž'e Však olnÍml jed
niáinvml jí' m!áJ b~Ýiti 'zlo'meJn h'ro:t. Odluik'a jes't 'VlniHlní 'Z1 ~ležit'OiSť í, 
r·eplulhliJk'y ,če'SkiotsLolve:t1Jskié, jí 'mlái by,ti provede;na ipoluiz:eZlálSada 
r!o!VIntosti ,ob'čaJnlskié, 'us:kluteoněn idelál státu, ke všem !SvÝm! oble 
taln,um s'tejně IS'P!rav'edlivtéhb. Z tohb duvodu zjá/kloln IO ldLUlklov~ :není 
a :nemuže b'Ýiti z1á/klolneml výjimečnými, n>ýJb:rŽ' plr!~vlě, naopak!, zJ~

Iklolnem'~, jenž i 'v; iO't:áiZlce plomlěTiu s:t'áltu k' cír~vÍ'ml prlOváidí v'še
loibedné Zlálsady .p1r:á!v1ní. Odluik'a v rep!ublicečesk1ols,101vensk:é rptrovea 

dena biýiti 'mUSÍ -a plrlOiv:edena 'blude, dů:sledrně a 'Siptravedliv,ě, ' dlotu
fejme v'šalk~ že Z1á~!olveň i dbkloinalej~ než tak činí niálvrhl Barto'škuv 

Literatura. 
Dr. .;-\ tl g U s t N ,a e g I e: Kirchengeschichte Bohmens. Druhý díl 

prvého svazku, jenž pojednává o dohě prvých počátků křesťanství v Če., 
chách. Vydán v r. 1918, str. 517; celek rozdělen ve 4 kapitoly, z nichž 
zejména druhá jest značně Oibšírná, tvoříť události doby sv. Václava 
hlavní část o'bsahu celé knihy. Připojena též jest předmluva, v níž autor 
uvádí zásady celého díla, žel, že tyto - zejména pokud šlo o ohzky 
církevní a národnostní - nebyly dodrženy. - Nutno však konstatov ati 
i určité přednosti, které spis má vůči předcházejícímu, jak jeví se hned 
hojně tentokráte se:branou literaturou, a to nejenom německou, ale i če ~ 
sk ou. Rovněž roibor některých událostí neb pramenů - tak zejména, 
rozbor legend o sv. Václavu - se lautoru velmi zd a řil.. - S druhé stránky 
se však zdá, že, ač spisovatel věnoval velkou péči dohě i osobě sv. Vá
clava, přece jí a zejména roli, jakou vlastně hrála oso'bta sv. Václava 
v dějinách našich neporozumněl. Nechápe naprosto situace, která tehdy 
v Čechách byla, kdy zde panovala úplná roztříštěnost a neuvědomuje si, 
že Václav jest vl as tně pouhým malým knížetem. ---.: Naegle počíná s lí
čením křesťanství již za doby Spytihněva a Vratislava a klade důra z: 
na církevní rys politických událostí a na 'Vliv 'blízké říše německé. -
Odmítá mínění Novotného, jakoby Čechy patřily v té době ke slovanské 
liturgii, rovněž Kryštufkovo, a hlásí se zde ke stanovisku Vondrákovu. -
Dobu sv. Václava počíná nejprve vylíčením ' nejdůležitějších rysů osoby 
sv. Václava, ty pak způsobem až příliš rozvláčným (hojně citován Teuffe! 
a Delehaye) vyložil všeobecně známou skutečnost o nesnadném seznánf 
historické pravdy v legendách. - Vlastní však romor těchto legend, a 
to: staroslovanské, známé ze tří recensí, dále latinských - Oumpoldovy 
a na ní spočívajících ostatních - Crescente fide, Oportet nos - se mu 
velice zdařil. Pokud týče se práce Gumpoldovy, odporuje Pekaři, který 
se domnívá, že Gumpoldova legenda jest kratším zpracováním legendy 
Crescente fide. - Rozebrav ještě práci legendární mnicha benediktinského 
Laurentia přechází k legendám o sv. Ludmile a k událostem její bytosti 
se týkajících. - Z mládí Václavova popisuje křest, ustřižení vlasů, kte ré 
srovnává s obřady i II jiných národů, při nichž připojováno též odstři
žení vousu --- :b>arbaloria - konečně jeho vychování a vzdělání. - Z.a 
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rok nastoupení uvádí r. 922. Soudí tak ze zpráv o pobytu vojsk s Ara 
nuifem V Čechách; než domnívá se, že Arnulf v Čecllách osobně nebyl. 
- Hned po nastoupení Václavově vzniká spor jednak mezi ním a jeho 
matkou - hlavně v otázkách církevních, jednak s některými velmoži, 
kterážto neshoda stala se mu později osudnou. - Za něho rozvoj církve 
dál se pod vlivem církve i' říše německé, kteroužto církevně-právní z~
vislost na církvi řezenské prý mimo jiné dokazuje též stavha kostel~j 
sv. Víh ,a její povolení !biskupem Tutem. - O stavbě samé zmiňuje se 
N aegle velmi obšírně, žel, že zde propuká od počátku tu více méně 
skrytá politická tendence, kter.á od počátku hadovitě vleče 'se celým 
dílem až do posledních slov... - Kostel sám vystavěn byl v podobě 
kruhovité a N aegle soudí, že to hyl 'vůbec první kostel - nevyjímaje 
ani kostel v Levém Hradci, toho typu vystavěný v čechách. - Kromě 
závislosH církevní, byla pak zde i závislost politická, a N aegle vzpomíná 
hned doby Karla Velikého, by přešel k výpravě Jindřicha 1., která pian 
Lila odbojnému ta politicky nespolehlivému Boleslavu, jelikož Václav prý 
nikdy neporušil poměr řádného vasala) jak vyjádřen je slovy utilis, fide
lisquť . - . V § 5. pojednává se o smrti V.á.clavově. Děj je známý; Naegie 
soudí, že Boleslav nebyl iniciatorem bratrovražedného činu, rov~1ěž pak 
o matce Václavově míní, že nevěděla ani neměla účast i ve vraždě. Jest 
však přirozené, že podobná událost měla, v zápětí politický převrat spo
jený s pronásledováním př,átel Václavových. - Váda'v záhy po své smrti 
byl ctěn co mučedník a světec od celého národa a kult jeho šířil se 
pak i k jiným národům, tak k jižním a východním Slovanúm. Uřednl 
prohlášelll za svatého stalo se prý r. 1170, papežem Alexandrem III. 
N aegle popírá možnost, že hy Václa:v byl prohlášen za svatého na sy
nodách řeckoslovanských Ib-iskupů, případně na zemském dni. Z dodatku 
nejzajímavější je líčení N aegleho o odporu německých zástupců, hy zřízen 
hyl pomník sv. Václava, spolu s ci táty "Bohemie" a "Prager T'igblattuH

• 

A tak vyplývá z líčeného, že jak praví Naegle, jen k vůli kultu sv. Vá
clava - který ukázal se býti opl'avdovým otcem Němců i Čechů - ne
učinila německá levice nic víc -(!) než že zůstala mimo jednání. -
Tím končí Naegleho historický rozbor doby sv. Václava a v kapitole 
další (HI.) líčí dobu Boleslavů poměrně stručně, by navázav na snahy 
jednoho z nich v poslední kapi tole téměř stostránkové vylíčil založeni 
biskupství pražského. - Papežský list o založení, který zachoval nám. 
Kosmas, jest dle Naegleho padělkem , pocházejícím z kruhů ' nepřejících 
slovanské liturgii. - Jest přirozeno, že po té ještě dva činitelé přichá
Z'ejí v úvahu, a to: král německý, o němž N aegle vykládá, že jeho snaha 
udržeti si vliv na osazení stolce biskupského byla součá3tí jeho pro
gramu. který směřoval k rozvoji křesťanství a k získání opěrných bodu, 
druhým pak činitelem lhyl biskup řezenský, z jehož odporu .- není zde 
.dosti objasněna však jeho příčina - dle líčení N aegleho vyplynula zdlou
havost celého jednání. Největší vliv měl V' této době beze sporu zeměpán. 
N aegle všímá si i zvyků lidových, konaných při podobné události. - Jak 
tomu bylo v případě náhlého rozšíeřní 'říše, což se stávalo, nastoupil-li 
silný panovník, s rozsahem a právomocí pražského biskupství, je nejisto. 
Zdá se, že se i právo moc ta rozšiřovala současně s mocí státnÍ. Podobn~ 
případ udál se u nás po por4žce M,aďarů - než N aegle popírá možnost, že 
by se byl vévoda český zmocnil Moravy. O moravském biskupství soudí, 
že Morava měla své vlastní již v době založení pražského a že toto ne
odvisle trvalo ,až do 11. století. - Další život církevní dál se dle něho 
pod vlivem německým - !ba byl pouhou jeho kopií, poněvadž srdce toho 
hnutí leželo v říši německé. Božetěch Pešek. 

Jan H e i dle r: čechy ta Rakousko v politických brožurách před-, 
březnových. XXXIV. číslo Novočeské Bibliotéky. 220 str. Nákladem 
musea král. Českého a: Matice České, 1920. - Tímto dílem autor se po
kusil splatiti dluh české vědy historické době předbřeznové a počátkům 
boje českého národa o politické obrození. Snaží se objasniti způsob poli
tického boje předbřeznového a zejména rozši1ř'ovánÍ nových myšlenek 
v době, kdy byla v císařství naprosto zakázána svoboda slova, kdy ne·-
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bylo novin atd. Výsledkem těchto otázek, jež vedly k studiu brožur před
březnových, jest ta1:o kniha. Oposice proti vládě Metternichově jest dvo
jího druhu: stavovská na sněmech a oposice brožur. Autor klade oposici 
brožurovou nad oposici stavů. Jest to pochopitelné, uvážíme-li, že opo
sice brožurová byla mnohem staršÍ, měla bezprostřední vliv na lid, II nás 
.byla mnohem nac;onálnější a tím přirozeně účmnější. Nehledě k "ýzn.amu 
brožur autorů německých - zejména nejlepší z nich brožuře bar. An
driana "Osterreich unel dessen Zukunff', jež všeobecný program doby 
předbřeznové vyslovila v plném obsahu již r. 1842 - jsou to brožury 
českých autorů - především brožura hr. Lva Thuna, Kampelíka a dr. 
Strobacha - jež vykonaly mnoh8 pro uspíšení pádu absolutistické poli
cejní vlády Metternichovy a jimž máme co děkovati za, jejich záslu~y 
o rozšíření národního u\·ědomčnÍ. Ze všech pěti otázek doby předhřez
nové - všeobecný program, otázka ústavnv a státoprávní ,a hlavní 
problemy zahraniční politiky - zajímaly autory českých brožur, ze
jména otázka národnostní a jnyková, otázka slovanská a otázka ústavní 
a státoprávní. Autoři brožur nejméně rozuměli otázce státoprávní, pro
tože vlivem osvíceného absolutismu a vliv'em centralismu, jenž nedovo
loval ani vědecky se touto otázkou zabývati, byly státopr.á.vní zna
losti před-březnové generace ubohé. Jasné vědomí o pojmu "česká ko
runa" vi'tbec chybělo, takže pozoruhodno jest po této stránce jedině bro
'žura vi'tdce stavovské oposice na českém. sněmu - hr. Deyma, jenž měl 
aspo', přesně vyhraněné vědomí ústavnÍ. Mnohem zdařileji byla zpra
cována otázka národní a jazyková. Obě skupiny - autoři stavovští ,a 
autoři lidoví - se shodovaly v zásadě úplné rovnoprávnosti jazykové 
ve školách, ale každá ji jinak odůvodňovala. Stavovští autoři theore
ticky, mravně, kdežto autoři lidoví čistě prakticky, politicky, snažÍCe se 
opatřiti di'tkladný právní podklad svým požadavkům ' ve sbírání a oti
skování zákonů ,a nařízení o veřejných právech českého jazyka od vy
dání Obnoveného zřízení zemského r. 1627. Zásiadu rovnoprávnosti 
v úř adech se odvážili provésti 'pouze hr. Lev Thun, dr. Kampelík a dr. 
Strohach, jehož práce však nebyla vytištěna. Slabě byla řešena otázka 
'Slovanská. Autoři se dali svésti politickým romantismem v neživotný 
plán slovanského Rakouska a ani vlivu Havlíčkovu se nepod2.řilo zasta
viti neblahý vliv tohoto publicistického řešení slovanské obzky na prak
tickou politiku českou. Ostatními otázk<\mí se zabývali čeští Jutoři ne
patrně, zejména problémům zahraničním věnovali velmi málo pozornosti. 
Autor připojuje velmi poutavé a zajímavé líčení doby, v níž brožury 
vznikaly a nepopíratelnou cenu své práce zvyšuje připojením chronolo-
gického seznamu předbřeznových brožur. Drtina. 

Dr. 'F ran tiš c k S t e j s k a I: Přehled cnrkevních dějin českých. 
(Otisk z III. sv. Bohověd. slovníku. - Praha. 1920. - Kotrba. - Str. 24 
dvojsloupcově, Kč 3.50.) - Stejskal napsal do Bohovědného slovníku stať, 
kterou sice nadepsal, jak výše bylo uvedeno, ale ve skutečnosti jsou to 
stručné dějiny biskupú a arcibiskupů. Autor nepochopil svého úkolu, píše 
spíše agitační článek než vědecké pojednání. Rozbírati podrobnosti není 
tu možno. Dějiny rozděluje na dobu misií (do 973), pnk období církev. 
zřízení, oprava rozvoje (973-13-1-1), dále arcibiskupství (134-1-1420), 
bouří náboženských (1420-1561), katolické obnovy a restaurace (1561 iaž 
1773) a novou dobu, v níž rozeznává: josefinismus (1773-1868), skrytý 
boj proti církvi (1868-1918) a zjevného boje proti církvi (1918-1920). 
Již tedy dělení jest velmi nekritické i s hledisk,a katolického, ale autor 
ve své klerikální zaslepenosti nešetří ničeho, co jen trochu snahám církev
ním nevyhov,ělo (na př. ani snížení věku zletilosti). A te,nto způsob psaní 
se stupňuje, až v dohě nejnovější propuká ve vyslov'ené záští. Skodaj této 
stati, jež nikterak nepřispěje k povznesení vědecké úrovně Bohověd. 
sborníku. Ca. 

Ceská Věda. Kriticky měsfčník(!) Ročník(!) II. 1915-1918. 
Praha 1920. 'Melantrich. 80. Str. V + 408. - bv'ě a:bsurdnosti v titulu zavi
nila snaha udržeti dřívější podtitul) ,ač titul - s povděkem to dlužno I<on
statovati - byl změněn, jak se jazyku českému sluší. Tento svazek má 
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podati přehled českého vědeckého studia, v době válečné. S radostí lze 
uvítati snahu vydavatelstVia, že nav'ázalo na první ročník, než nebylo tak 
učillěno metodicky. Především jednotlivé referáty jsou podány nestejně. 
Někde jsou podány zprávy o každé jednotlivé pr:áci zvláště (tak veškeré 
referáty z oboru věd právních a státních), jindy snaží se referent vystih
nouti celkový ráz studia ve válečné době!. Metoda první byla by sice 
vhodnější, ale nelze ji dodržeti v referátech Z<Ii tak dlouhé období. 
Kardinální v.adou však jest, že redakce neudržela jediné metody a ta:}{ 
'se shledáváme velmi často se dvojím způsobem refero v;ání vlastně o témž'e 
předmětu. 

Obor 'věd právních a státních vyšel při refer,átech vlastně velmi dobře 
až ná ' to, že byly Ijeho části bezdůvodně roztrženy na tři části a refer.át 
o studiu právních dějin byl přiřazen k historii. Osta.tně nesystematičnost 
jest chybou celého svazku ,a dopadly jiné obaTY ještěr nepoměrně hůře. 
DoporUčovalo by s~ tudíž příští sv,azek (patrně 1919-1920) řádně utří
ditia spíše vylíčiti celkové proudy v našem studiu V1ědeckém, než re
ferovati o jednotlivých ' pracích. Jinak tento nepřehledný svazek přece 
nám za pomoci svých jmenných rejstříků leckdy poskytne nejdůležitější 
informace o knihách vydaných za války. Čao 

V i k t o r D vor s ký: Němci v česlwslovenské republice. Z v láštn í 
otisk z čas. "Ncirod lC

• Státověd. spol. Pr,aha 1920. - "Mírové smlouvy", 
čís. 4., 16°, str. 20. - Pojednání Dvorského o Němcích v našem státě 
má tu velikou přednost, že nesnaží se pouze zjistiti fakta pro otázku, 
jež denně a obyčejnč nikoliv právě šťastně bývá řešena, nýbrž že 
autor pokusil se vystihnouti příčiny a z výsledků svých úvah dedukuje 
pak i směrnice politiky národnostní. Úvodem poukázal na skutečnost, 
že každý národní stát při svém osvobození nebo když dorůstá do při
rozených hranic svého ,územií, musí se nutně zabývati otázkami národ
nostnínii, jelikož v jeho ,území ocitnou se větší či menší . zlomky jiné 
po pl'ípadě i jiných národností, než která jest zá,kladem státu. Jsou to 
jednak relitní zbytky zaniklých národností, jednak okrsky geografického 
přechodu či přesuny za přirozenou hranici národnostní, ale hlavně, -
a to jest také případ náš - "vždycky doba úpadku národního a st:ít
ního, ba i doba vnitropolitických poklesů moci domácího národa ~pů
sohuje, že se v jeho zemích zahosťují živly cizí". Prvé dv:a, p řípady, 
{:izích národností na území národního st:ítu neskytají obyčejně politi
ckých obtíží : reliktní zbytky bývají pohlceny a spíše jich využívá za
hraniční agitace k politickým machinacím, kdežto okrsky přechodu spíše 
umožúuj: rozšÍř E: ní !Území za hranice přirozené. Tím způsobem dostala 
se k československu Podkarpatsk á Rus . Za to "příchod cizích živlů", 
j ak výstižně to označuje Dvorský, vždy uvádí politiku národního státu 
v kolísání, ,a zvláště stát, který teprve před nedávnem dobyl si zpět 
s amostatnosti, musí se nezbytně zabývati ř ešením národnostních otázek, 
jichž původ nese datum doby ú.tisku. - N a území republiky českoslo
venské jsou tři cizí národnosti : Poláci, Maď,aři a N ě,mci. Než význam 
Poláků a Maďarů klesá vůčihledě den ode dne a nyní po neblahém 
r oztržení Těšínska (na Oravě a ve Spiši nebylo Poláků) polská ná rodnost 
ztratila jej docela. Maďaři pak poklesnou na nynější stav Poláků za 
nedlouhou dobu. Důkazem slabosti jest vlastní jejich přesvědčení, jež 
jim kázalo při volbách krý ti se Němci. Tím ovšem není řečeno, že ma
ď ,l rská ,agitace nemůže a není nebezpečna republioe. - Za to německá 
n árodnostní otázka musí býti řešena, ,ale jak dovozuje d:íle Dvorský, 
i on a přestane býti pro republiku otázkou, bude-li se naše politika 
b ráti cestou přirozeného rozvoje. Jest jisto, že německá politika chce 
p onechati krajiny s v ětšinami německými jen tak dlouho při našem 
státě, pokud jim fysicky bude nemožno se odtrhnouti. Proto zápas 
.o české země trvá, ač jest ovšem jisto, že se chýlí ke konci la Dvorský 
odhaduje jeho trvání ,asi na půl století. Co do posice, jest postavení 
české p ř ízn iv'ější, neboť Němci jsou ptlvodem národ vlhkého podnebí 
lesního a oceánského, kdežto Čechoslováci poch.ázejí ze suchých .:a: te-
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pl)'ch oblastí stepních, položených nepříliš nízko 3! z nevysokých pa
horkatin .Tito jsou tudíž zvyklí příkrým rozdílům teplotním a mají proto· 
schopnost obýv.ati kr.ajiny československé, čehož ovšem Němcům ph 
jejich fysických vlastností úplně se nedostává. Pa.trně také splynutím 
Čechoslováki'l se slovanským horským a snad i předhistoric~ým obyva
telstvem dostalo se novému živlu těch prvků životní vzdornosti, p rot!I 
nimž mohou Němci postaviti pouze jednostrannou vitální schopnost ne
podepi'"enou schopností shodnouti se s klimatem. T lm lze vysvětliti hi
storický zjev, že poměrně malý národ český odolal všestrannému a· 
početně velmi silnému útoku německému, třeba že Němci měli na své 
s~raně jak české panovníky a habsburský absolutismus i českobratnske 
tolstojovstvÍ. Dvorského obvinění učení Bratří není nové, častě ji jiŽ' 
se vyskytlo v úvahách o našich problémech náboženských. A vskutku, 
nehledíme-li zaujatě na tuto otázku, posuzujíce ji zcela nestranně, 111U
žeme říci , že bylo tragickou vinou jejich náboženství, že ani ned ali 
nové síly husitskému směru, ani sami se neupevnili, aby mohli odoLati 
vnikajícímu německén'}U luteránství. Právě tento . německý směr posí!ii\ 
Němce v Čechách a přispěl k nové germanisaci a, jen to, že germánský 
kmen osud ne se mýlí, neuvědomuje si přísluš nost českých .zemí k jiho
východní Evropě. Proto také tvrdí Dvorský, nezdařila se akulturace č e
ského obyvatelstv:a v širším rozsahu, neboť střetly se tu dva směry: 
západoevropský s jihoevropským, při čemž nutně tento zůstane vítězem,. 
jelikož drží krajiny sobě příslušné. Tu poukazuje autor i na to, že 
mnohem ostřejší konflikt vzniká mezi Čechoslovany čl, židy, poněvadž 
')ba isoll ořÍsh1..~ níkv téhož směru. Otázka židovská. která jest v našich 
zemích spjata s otázkou německou, zasluhovala by ovšem nestranného 
řešení samostatného a nikoliv, jak to autor učinil, několika narážek. - 
Dvorský uzavíraje své velmi zajíma'vé pojednání dedukuje, že "nějš ! 
politik;> německá nezbytně se mine cílem. Proto nedomůže se též vnHi-· 
ního vlivu v republice, leda že by česká politikia resp. české strany 
politické jí k němu dopomohly chtějíce jich p~užíti pro své cíle. Než 
to jest jediné, ale zajisté veliké nebezpečí, které se strany německé 
republice hrozí. . Ca. 

Dr. jur. ] a n K la p r a s: Přehled prá vních dějin zemi české koruny .. 
Díl první: Právní prameny a dějiny státního zřízení doby předbťlo
horské. - V Praze 1921. - Nákl. vlastním. - 80. - ' Při vydávání po
můcek pro studium vysokoškolské jest zajisté velmi obtížno spojiti 
vysokou lúroveň vědeckého pojednání spolu se stránkou výchovnou, jel 
by vyhovovala posluchačům, kteří přešli přímo ze střední školy na 
školu vysokou. V knize Kaprasově došla tato otázka šťastného vyř e
šenÍ. Prof. Kapras na podkladě svých obsáhlých Právních dějin a maje 
bohat~ zkušenosti učitelské zpřístupnil látku právních dějin českých pro 
posluchače prvých semestrů ve svém "Přehledu!' . Základní rozdělení své 
knihy ponechal nezměněno: líčení historických period éfělí se tu opět 
na tři oddíly.: o .území a obyvatelstvu, o ústavě a správě. V oddílech 
těchto byly některé kapitoly spojeny v jednu. Prof. K'apras uvádí ve 
svém přehledu jen nejdůležitějšÍ, při čemž však hledí k tomu, laby 
posluchač učinil si jasný obr.az celkového Ivývoje. Děje se tak zvláště 
při líčení vývoje královských a stavovských úřadů, rady, zemského 
soudu a sněmů, jež jsou partiemi pro začátečníka dosti obtížnýmI. Jeho 
"Přehled" však získává néli ceně zvláště připojením literatury, rozdě
leného podle předmětu. Tím kniha stává se cennou i pro rychlé orien
tování se o jednotlivých otázkách zvláště při nedostatku bibliografi
ckých našich pomůcek a známé těžkopádnosti bibliografie Zíbrtovy. Je 
třeba však upozorniti i na vhodnou :úpravu tiskovou, jíž kniha také na 
svých přednostech získává. Kniha Kaprasova mohla hy tu býti po všech 
-svých stránkách vzorem. Rr. 

]UC. ,;F r ,a nt. Vrť á t k o: Hnusné p·robuzení. Uvahy la "tudie (! ) 
o zahraniční politice dneška a zítřka. - V Kolíně 1921. -- N ákl. auto
rovým. - Cena 2 Kč. - 16°. - V dobách vzrušených, jako je pří-
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tomná, objevují se zjevy, které jsou později těžko vysv'ětlitelny, nel» 
vůbec nevysvětlitelny, které jsou však také odstrašujícími. Podobného 
rázu je brožura "Hnusné probuzení;'. Nemohla by se objeviti v dobách 
normálních. Autor (máme-li se vubec brožurou zabývati) nevytkl si ž:íd~ 
ného vyššího hlediska, kterého i politické a stranické Ibrožury vyžaduj i. 
A tak následuj í po sobě bez spojitosti nesouměrně kapitoly: "J ak absor
bov'a\a socialní. demokracie český národ", ,)..co soudí Widukind o psycho-
logii Němců a Slovanu" vedle "Vzrůstu ~pojených Státu Severoameri
ckých". Vrcholem brožury, jež má obsahovati ".úvahy a studie o zahra
n~ční politice dneška i zítřka", jest kapitola "Moje legitimace", kde se 
autor dovolává svých předků, kteří mu mají přispěti v jeho "kriticeH 

o politické situaci v L:eskoslovenské republice. Kapitoly této bylo ovšerq 
třeba po kapitolách předcházejících, ve kterých _autor lituje z;íniku Ra
kouska. "Hnusné probuzení" pusobí skutečně odstrašujícím dojmem. Tím 
spíše jest litovati, že se objevila tato brožura na knižním trhu, protože 
autorem jejím jest - právník. -m-' 

Zprávy. 

Sell1!il1láiř pr,of. H.enJnera 'z p!l1áj\"a drkeVlnÍ,hlOl. PIioti dřÍV1ějšidu 
byLo letošní semlinláiriní 'dvičení z piť:á!va círklev.níhla. 'lroinl~no dViě 
h;ooitny týdlně pp dva se'mes.try~ letlnÍ'ml semestrem! p'O'čÍlnajic, 3t 

stejně hude upraveno: i příŠlt,ě. StalOi se taikl na piřiáJn~ pr-ojevenii 
z řad '{JlOlsluldh1aoů, a t~wmiočeJniái vl lo'ňskié.m ,roďnrklu " Vše'h1rdu" . 
Není IplOichyb1y, že tOlto roišíření je značný!mJ 1k1rlolkeml klUi předu 
za idetá,lem;, aby sem. cv;jčení stala :se zdáJnuÝlffil 'p1olč,~tlklem[ vkdedklé 
plfJáiOe, kl 'čemlUlz !hy si JbJylo ještě' přl~ti, ab1y .semin,clJrní iklnihlav:llla 
byla ,00 !ffi1O;lJI1já Ib!rZ:y Iu:vedena do :pbř:ádlkiu a 'Sltala g,e častěji pří
stuplnOlU 'Č'lernŮ!m :semmálře. Paikl 'b luďe ji~tě mK>ižn,o pradoV'a:ti v se~ 
mliinářích: účelněji,. 19 ~Ý1s1edik'y :neplOl1Ovinatelně lepišílrnii. Pr1iÍJce b'yla 
raz'Virželna !l1'a 2 'se1m'estry, ja'k lUŽ b1ylOi ' řeč'enO'. Letní lSem1estlr1 
1'920 nyl 'Viě!no:wíjn 'híla:vlně děj~l1iáJml a dukbdné'mlUJ Is ,tltud~u p:ramejniÚ) 
plOZll1Jální pr;á'va 'C'Írkl. IP/O stnáJnce vn,ější, ahy č'lenlO'Vié na!blyH p.o ... 
třeb!nJé z!b lě,h~olsti. Tí1m' h:y !se !tato IqáJSt 'podobala, oVišem ve vět
šími :m1ěřítkiu" "Ctení préllmre:l11U". jež iklo'nláJ prof. H. ip' lraviďelněi 
v· 'ii:mlním se:meJ~tr:u. Nad ;t]0! vša'ki !bylo piřih!Iíženo ~ pO!mlůJdklálm! 
a !J.d nejdlůležit,ější lřteratuře. Když taJ~tlOi iblyl QáJn plevln'ý] z;áJklad 
'kl další 'prlálc~, Ib'Y~Oi 'Ijř'~kr1očeJnOl k oddílu drjUJhJéffiiU, totiž ke čtenli 
a Vlýlkladu zjá!k!olfiů, 'Vita~udiC:ích! se ;ku plr:áMul patlioináJtlnímu, v 'po
řláid1kiu leg:ctllníiml. IThlemat;u t lo:hiot.o nezvo)il plrof. H. zcela 111ahlOldile. 
Kdo; Ise za'by!val Idíirlkl. :p:rláivem~ ví, že p!atnoJI1J~t je z nejzajímavěj ... 
ších1 a InejdJůležitěj'šídh ~l1stit:U!tů pr:á:va drkl. V dJolblě piřH]()lmlne 
nabyl Hm vlěltší ďŮ'ležrnolsti pro 1l1IáJs:, 'p!Oiněvadž 'př'ed pTovedelliÍ'mJ 
orllulky s:Mlti\1 a ICíriKve hlude vyž'adOlvati odpov,ědi o~~zJk!a, zda bl.X 
alesplo;ň piliO: ,př'edhloďno'u ddbiu .nebiylK>l dolbiř 'e, zachbvati si na 
zřízení drlklV'e katol. ten vliv, jejž až dOlsud priálvlo .patrOll1iáltní za·, 
heZ1pieÓO!v.alJO. Uvlá;Hme-li slo.ven~klé pOmJěrYI7 !Kde lid Inamnoze PlOd
léhlá! vliV'u 'k'léliu1 taJkže tentlo 'hy 'hlO Sln'adJno m\Ohl zneužíti kl piroH .. 
st;~tJni agrtaci., jakl !oISitat;ně se také s!talo se !~tr;aJny mla:ď!a,r:Siký,rdlnI 
b~isklu;plů a Ikiněží, a 'vzpiQmeneme-li, že naši ně!lťteří lS()jus:eďé jSOl!9 
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