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je sice třeba dOlplo,r;učenÍ, tallť ve sněmovně, senátě, mincotv;~~ , 
srf:,á,tní tislkjár~ně atd., ale vychláJzí se Oidhloltlně vstříc. 

S t II de 'n t sk!'é is. lp'/O! I II( y; pl a ř í zs Ik,é nemají pr,OI studLl~m' 
lS:a;miO v a ~nJé:h!o ,v'ýz'n (tmu, m'a jí ce rlálzl Slplíš e spo:I e čeinslk~. F J' a71-
ro.uZSlk'ý studenrt je tOitiž ve(šinto~ bloih(at, ježto sltudiuml je zinač
lnlÝiIDÍ taxam~ IOlffilezenlO jeln na tyto v IislÍvy" takrže 'k!r:o!mě li1ěkh· 
lik!a stipieJn'dií Itlelní 101 /t1JějaI(ý!dhl úlev,áJdhl a ztvláštnÍdhr privilegiích: 
řeči,; stejně i na dráz'e a vdi'vadlech. S tíml sjO!UfVisÍ "drahlota 
tk~rúh: Inašinec mlUlSÍ tedy v;šedky 'předn:á,š~y pls,áti, p'řes t empera
mentlní přednes, fra''o:ooU'zrs'k:é'hb p'rofesOIra, ale aSipICJ<ň s.e lépe 'z'a-
pama'tuji! . 

Čeští studenti jS:OfU 'splo,L'u! .s jih;Ols.l,o'vany s,eskfuPJeni íklo,lem 
S!p1OlkJov,é. 'mísltn!otSti a čít;árn'y vi Iln:s1:itut d'Etud$ $laves, kde ve~Ue 
bydlí plnof. Erlnest Denis, IOtoovlslk1y laskavý! k'e všem. Me:nsy TIenÍ: 
,ub'yt!ování i stra'vtolwíiní jSiOlU' 'vlěd jedlnOltliv'dolVůlUl, jenž 'Za plok/oj 
dá dnes 80-100 fr., ohěd a večeře 'pio 3.50 fr., slllídwně 1 :fr. 
Drží-li 'Se vytčen~hl minim', pprt:ře'Duje mlě.síčlně celk!em asi 400 
fr., v -čemž 100všern dušeVllllí ,plotřeby nejso'U z a h1rnuty,' Ale k1aždý, 
r:ád vede sam!(}lstat:nJo:u 'plolitik:u šetrnlolsti, může-li se IOhoh1aaovati 
nes>četnými dojmy ve vířivlé :symfonii "Města Světla". 

Jazykový zákon. 
Na okraj knihy Dr. B. Brendlera.*) 

NLinu:1Qst ,nás ji,s1é dOlbře Ipoučí o diů'be,Ži~tolsti a olbHžÍch ja.z:yko
v,éh'()1 zák'ona Vle státě s oibyvatelstvem nánodno:stně nejednotnými. Osud 
Ra'lwuska, které si zahr,ávallo a, j,azykov,ě uHa'ČooVai~O vleJ'k,olU větši!n:t. 
nefllěmleCké'hoo oby,v.at'elstva a :nedovedLo · ipo,dh:oipdtj~ ž,e j,azykové !bez
práví j,e.st stálou a nejpúslObivěj.š1 si/lou a pohnutkou z u tlaóovatných 
a. Otpovrhov,aných 2iplŮsomti utisk'Ov,a'te!úm' \ně:čué ·nepř,áteIe, vtiskn'e do
oe1a oďJlilšnou smě,rnici zákoIUOd'átci, jlenž mlá harmonicky ' uS'Poř.ádaii 
po:m:ěry me:z,i náro,dno'stmli své'ho 'státu v zájmu ce.llo'státní 'PTO\S:p,'ě'š
nosti ;a Ipokroku. DtJVoedleme si pr'o,to ,úp,lnlě vy s větllit i rozčd1enÍ a na
~}jetí, jež ,zélJch'v.átHo ipollit,id{y, myslrcí oibčany lI1a'šÍl repub11ko/, když Ná
rodní Shrotffi,áždlěni iby)o Ipostave.no !blez!p'rosHedně před ."naši" jazy
kovou IOtázku,alby. j:i vyřeši'!o. A ovšeml, zállež'e::1O na tl{)lm~ aby ~{'ornečné 
r.azfeš1enÍ nezavdalo IpIH6i,n k :n espo ko}e nlQ.S ti u IpHs:řUlŠlnik,ů j<i,ných :ná
rodů. Nál"lodní ShiJ1o'mážděiní, Ipo,:dticky rozvrstV'e,né, flIe}en podle děl,ide!l 
třídn í ch, ,ar,e li. Id!e n,ázorú 'na 'práva tnáirodnl mélijiOrlty. O(pt"lOt~ 'Ostatn~m 
menšinám ve ,stáM,ne:by,lo Jednotné v,e svém rpW~!F,amu 'a těžko !bylo 
IV} lZ'e utajiÍtt, že vyskytlla se .i ta:kov,á řeš1ení, která ve svých' Id:ů
sledcích nestál1a ;daleko od !p,rinoi:pu "odvety, Němcům! a Maď,arúm". 

DcJJř,e vš·ak, Žle b~il,a V!ě:tš.i:na zastél!l1oů: slprav,ed1noSlti, 'So~c1áll1t i ná
ľ,odnostnÍ. A tak v;y:š,eJ jaz.yiko,vý, z,ákoln, . kt,erý, ač ml~sty 'Ue'úlpl!11ý a 
nej.~'Sný, I·lpřeoe 'pro.zr,azuje, že H, kdož Jej rpraooVla1i ,a o,dlhl'a'so,va[,t. tm1ěi1li 
lPř'ed s'e:b.ou vyš!ší h.J.ed~sko, než ~národni ne'snásenhivlOIst ve státě ~ 
vš,echny ty v,ady IpoJHick6ho 'žiVlota, jimiŽ' tnp'ístát, v 'l1Iěnilž ,naskty.tno 

*) Náš; j;a~kJolvý Zlá:k:nn. PHsp'ě\Tlť'k k t!e'hfo V'ýkl,adu., P,odáv.á: dr. B. Br:end
ter. - Pra'ha 1920. - NákLadem' tiskoQlvéhlO o,dlbo.fu českos1!ovenské rná
r·odní :delTl'okrade. - 80 - stran 88. 
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$ť žíti něko'ika národúm, na újmu své pi"i(}S;perttYI a jiných velký'oh 
dli!. i{'o<2-vá : l1!ěné ln,}"s'li "j~zyklOvýc~ bIOJ ,~ ,\r,ni,kll" :Pl? .}e~lo ' IOdhlasování 
jakoby r,á.vem IQ chl ad ly, un1'~kUI.1 ~ake ~kr'1tx:~a se S,ryn~1 usud~y. ~ . t~~ 
spovděk,em sáhneme k Brendl'efioy.e . . k 'Dm:Zle ,.,N~s J'~~y.k?vy 2;~~i0J3 ' 
kter ý vš'ak nepřlic'h~zí na fO;U7Jli s KntiJko u z:al<J0I11'a, ný'brz s "pnslple;v-
kem k j'eho výkladu". 

}e jdst'o~ že rozřešením lOt.ázky jai.:yklOvé hyl rolznes.en 'politický 
pi"oJb.iém. A dlOjd'e-lá k vý:k,Ladu taklOvého záklOna" k nkmuž p'robllém~; 
zaydávají 'p'ři ~inu, čast.o js;m~ ~SV.~{Y, 'Ž'e aiQv~k .snadn'O ul!~dtney v, Ip~
!ihs,(}vání H,e'bas <si by.! umtn,d, zle lpouze praVlOtlcky' VyJO'Zl zne!nI: za
kú'Ua. O:. Bi,endQ'er dobř.e 'P'ocholp~l" že p'1OEtisovati 'Při výkladu p r á v
n i cik é ID j'; V'e~kkouchťblO~: ~~o~ v ~,:l~ . ~n.Lz,e ,88strán~~v,é ne~'a
jd.eme nic, dm by se ať pnzmv,e 'Cl InepnZl1lve dCYtyka1 pOLIbky, \' J'e~ 
jímž duchu zák,Q;n 'byl, vY'Prao,?yán. N afliejvtš~e. o~'rávnlěn~mi ,'Otá.z'k'amJ 
dovolává ,se rozhodnutl 'pro :pnp!ady" IPU) ' !TI,ez J'e Jazykůvy zaka.n r'O'z
hodně neú:pI.ný. A takov.á, vlastnost j<e př,eoe nutností pro každého, kdo 
chce zákon .z;evš,e.o'becnit a' v }eh:o výkladu ohsáhnouti, 'lJiOkud' možno 
yš,ed1llj' typy případ.ů" na ,wH se zákon '111'á vztahovati. 

Stál,e mi ta:n:e ,fl,a 'lTItY,s.!i Jedna ~v,ěc, která j'e ~p'říZ'n,:rčná pf-o toto 
1flílko<. V jistých ll'stanoveníc:h, která znamenají hll 'avně l}ro rněmeckér 
mtenš,iny, ve,lil<é Iplus., srov,n,ává, zda by 'Se dOtStaJ:o za, nár()dního lútLsku 
živeného 'německou ,na.dvl,ádlOu 'prodohných výhod' Č'eťhoslovákům~ kOIID
paldně dbývajídm ,čtyry země b'ývalré nási:!nireké monarchie? A vsri:utku 
se nám zdá, že spi,s'ovatel 'Poukazujte na plOlkrok, }ehož se dOipraaov<llla 
naš,c státní d'emO'kr ade, že s'e odptouta3'a od Šlov~n!istidkých zása:d a 
snaž.ila s'e rovl1'0'pf,ávně a podl1e ,$iprav,ed1~livých' poměr,ů dOip,řáti i Ineoe 
ským a nes!o,vens.kým v:bča'l1'Ůlm' ,r.o,lného rozvoje Ip'O strá.nce národ-nolStnL 

Ve1kou výhodu kniha, má v tom, že Je Ipsána témlěř jako systém. 
I li,epráv;níku j1est , přistupina 'S\fiojí f.ormou, jež pov,!ovn,ě ltv,ádi i v těžké 
otázky naskytlé k rozhodnutí. Ol'e vŠleho se zdá, že k:niha byla !plsána 
'1 'pro - širší veřejn-orSt. To 'Ovšem n.ijak j.i Ineubí,rá významu p'ro p1rávni 
vědu a 'Pro praxí po,~itické i s,oudní s,právy. Obzvláště IV. kaipd<toU:a 
,,]azy'kov,á Istránka vnitrozemské tČLnno'sti Istátních úřa:dů, ústav,ů, 'pod 
mik~ a orgántt" zaslouženě měla, IDy, se státi :p.říručk.oU státn.í;m: 'M,ed
níkurm, ktdi jsou ,postaveni k v:yklO'návání :svého úřadu v m:enšin:ovém 
úZ'emÍ na:ši ncpub·~ky. Vždyf htlavnlě pro men'Š,iln.ov,á územ:í bylo nutno 
zákon vydati. Ostatně menšinám j,e věnována ce:!Já II. 'k'aJpitlOla: ,,0 111Iá,
rodních a jazykových melnšlil11,ách. (( Oe;.ou tuto ,kapd:t'O'1u kllade 's'}JILso,vatel 
j,ako 'pnotiJd,ad k 'e kéllpdtl()L~ L, v níž mlluv1 'O jazyku st átJn í.mf. Niji~' 
n.ez~tajuje, ž'e Jazyk ystátni vyl~ču.ie každý ji,ný jazy1s m~nš,j,no,~ý. Slna~~ 
Sl vsak do:p:mm:e, ,Zle k d-osa'zent s'OuUadu mleZi. narodnostmL ve statlE 
!1l!t!'! ' l~ státn!m!.! jazyku činiti 'menš inám ústupky. A tuh'0 'i1etřeb1a do
plň,evatJ, ž,e dojde každá dobrá v,ůte úspěchu, setká..Ji se s pochopením 
na ,ohou stranách ... 

Pro úJXnost jest tňebla !s.e zmínHi 10 ka'P'Lto,J.e III. .,,0 jazykové 
strá~ce n:~zinárod.ních' styk,ů" a o kalpiíbo l,e V. "Ostatní předlpi~sy j,azy
kov~h?v z,áko'uau . Kdežto však kalpj'to,lla III. m!á výZlnam: spíše prol vy,
s~ke i.l.~ady ~tá~ní (m!l1istlerstvo zahraJn'ičn\í a j.), které mají přímé mezi
!1ar~m sp'OJem, kapItol,a V. m,á v wUJlě '~ec(JO,s, 00, 'stojí za p<ovš~mlnut!í) 
.I nhca:nu 'československé reipuhi:Lk'y, jako, lS'o,uknoil11lník'u. Zvt1áště odsta 
vec E, "Opatření k usnadněnL styku lSe !Stranami neZlna1ým'i jazyk'a úřa 
d'Ov,ál1l r'es'p'. k 'Ochraně; jich pňed' ško,da'ffil" ,po,skytu}e cenné pouoem 
'Pro _ OSIOil?~" na 'Th~ se výhradně hodí cha:rf.'Lkte;r.istika. t.oho odstavce. 
(O"s'em lepe by 1bY.~O, kdyhy raději odstavec byt 110zveden plOd tímrto 
hes~,em, než, jina:k velJae spráV1n.ě;, tak roztrouš,eně v ka:p:i.to~,e IV.) 

Ne!~ mi 'podr?hně tpoukamvatd !na ip'ř,edil1lO ,sti knih3'. TIOl.ó.k vš,ak 
1«: konCi b:ydh chtel 'p1odotknouti, ž:e ,s·e najde málo kniH tak' 'D'i4esně 
5i~dujíc1ch s~oF i~~u. Vždy ná'm dlObř.e Ip,o,r,atdf, kdyko'LLv se n.a ,a( oibrá
tll~ v n~sn~~, ) 'ak se ,zachovati v urČiiJt6m Ipřtp! élidtě:, při něm~ž máme 
mth Sleravny zrlet'ťl k j,aiZykovému zákonu .• Ve'llm& 'plodro1hného stUJd~a 
hy rpotro.ehovaJ ten, kdo by cht,ěl vytknouti ,oěkterá neoopatř.e,ní. 
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V 'jaj.; r~m p.oll/ěru j1e vý:kbd k 'e znění zákolna, t,u možno snadno p:o
. stř'e'hlJ1outi z oelého méhO. iplOsudku. Ve dem: Je patrno, ž'e máme pfed 
s,ebolu ke i lm, kt,erDIU 'p's,al o:diblOrlník. TlL:11 jest ·vy;s.:oveno n:ejv~1ši di01p:O-
rube-ní a uzná'ni_ . Cyril Vaněk, 

Literatura. 

Pa\':z-l lJc(Ujs: Dě;i'ľliY :llodr·lřsmu 'y.e Francii~ Preloh: D r. V ád &\' Vacdi . 
Prah .1 lQ20. V ústř. d'ěJ1. l<tnihJ.í:. a na~,ad. - 8° - Cena 6 Kč. - KniJ\<:l 
má lákavé thémJI. Dějiny s,<)<,::ial:i'snru \f'e Francii, " t é zemi, 'oďkud vždy 
vychá,zJely ' myš:énl<Jové Ipodlněty. Skoda" jen, že dílo psáno í'est f nn
('Quzem. Krásný lSlloh - .a))e m:i!o ;povL Cítíte, že 3chází vám J-ee-!l1í 
.půda. Jak jinak věc vylHčill rby Němec. V tom Němci. byli nevyrov'Jľa
tleJl'nÍ, v 'Pr.áci sylstemi'Suj íd - 'a Luis sám tOl v jiné S'ŮUviS1~'o ,3ti 1U'z.ná\fá 
(str. 67. \<ll 60.). ž<e Němd v ji.ných věcech )sJ'u 'p'wti Franoo'llzům tpo
Zlarlu, lest zase j~ná věe. - Alle to' 'neby~,a by tak velká va:d:a 'prá~. 
Zdá. I$e mi, ŽIe těžší ·chyihar díll,a. jest., 'že jsou tG y, kutku .piOU!Ze d:ě
íiny sodalismu, a f!:.tOU2.1e my,šlIélnek 'SDciaJi:.stických a jejidh ,lf:ivu na 
poJitičké 'P'Jměry. Vž'dyť p+e';)e .ideollogi,e reformátorú s.po~ečcn3kéhD řádu 
řídí s'e tím, jak a Ip'O,k,ttd spJ1llečerrský ř.ád uznává $oe za 'nespravedlivý 
a. pokud cítí se nutnost lHálp1ravy. V myš:1emkách ref,o,rmábor3kých :Dd
rážÍs'e teprve ll1es:p,ralVed~ivý řád 'S·o::iál'ní. By,;,.) ted:y, p:o&e mého m í
uění, Inut.no, v dějinách s:JciaJ1i'smu v~ío'žiti edo.LL s tr,1J.kturu spo(e:č.;e:n .. 
sk'Ou, j<ejí změny a oibměny" a tep1rve 'na :z;ákbdě tvhoto oaraQ.u '(y
!!ožiti myšlénky rdormátlOrské, jež tu kterou dohu ovládaly 'Vefej
ncst. Ž'e '11Iestaeo :se ta~, a IpOlLtzle tu a tam jest k tomu 'rd!běh, jest 
jenom ,lito'vati. Jinak jest k1ni}1la kr,ásným inf-orm:.tčl1ím ,-;pi'Sem, jejíľnr. 
vydáJním Ústřední -dělUlid<é.nal<il:adatdství vyko;lal0 .d-O,bl"'oU práci. 

- -;1- . 

Dvě ' fr!<m'C'tCtlIZSké tnJl)v~nky" V ,po,s:·cdní:::h t)"-dn.ech .d:O&)' do Pta.hy 
dvě n.cné vý'Z'nďčné fran ,::ouzské kmihy. Je to LeB ,O' n {) v a "p .s. r ch lQ

lJO 'g, i:c 'PiO 'litiqu ,e" (Paris, Er'n'est F1ammariO;n) 'a z téhož lI1ak~.a
d,atle.lství A. Poin'::arého "S cia .i1 ce ,et Ila méth' ·ode". V 'p'rv:ní 
l<tniz'e známý framc'Ů'uzský psychoJlO1g a 'S-OGiOlOg p-r·obír.á zj'evy čas.ové 
prsychdofgi,e, vztahujíd 'se k pou,itickému žiVlOt.u. Pr<o knih'u' je yý
znéIJčno, ž.c u'žívá zceLa empiricky oe2é řady 'P'říkl,ad,ů 2 každo.Jenníh.o 
života i z hojných aest auto,mvých'. Ti, kteří II náSl viďí ve \"Šem l3-tá
~lOu zkázu, k1oifTiUiplCÍ, sta.m'slti atd'. !by si ma,i knihU! pl'eiČ'Ísti, aby po
znali, jJk každé s,ociáf.ní dění I$'e Hdí svými ' zvJ.áštHÍmi 2ák':),ny tl 'svým 
'Postupem musí regrůllQv.ati pOluhoru v:lt~i. Je·dnro,tlivoovu. - Oruh'á knih:a; 
j'est knihou maJtema,tika a fy,sika. Z tohio sŤa'n<oviska p'r'Obít'á 'otázku 
empirismu ve vědě, Ipoměr dlogiky ,3, mat,ematiky atd. I pr.o právníka, 
'před,em ,Q>vs'em pro who, kdo, se zabÝ,\~á 'Právní fi[o&ofií, jest ti:W1 

mndho zajímavé11o. Tak zv!Ilástě vL:Me·dem ku právě v)'p-uknuvšíl1lu ·spor:t( 
mezi loeskými právlnírni fiil'OlSO·fy o· empirismu:s. ' Zpa. 

C{}'ruex Juris C\Zl1!!o!md :ai t-ehtl) bibU{}grafie 'V' dzí literatuf.e. It;f:'~
cielně fr.2iJ1,co:uzsk,é. (Za,sliálJ1o č'asD:pLsu z Paříže.) Ka:noJ1istická litera
tur.a :f-!O vyjití COdIeX1U ' j luris Cajno,nici ' >se takřka výll.1l'étně ome-zu}e :na 
IKmentování l11o;véiho z,áw:::>tníku drk,evníhio, ať už 3o'bě n,utoři vzah 
za úkc~ seZlnlámiti !Své tt,elnáře s CocLex'em v ·:dku a:ne!biŮ', ž.e !-'omentuJf 
icednotJive jehlO titucry nehlO kalJ101ny. Většina autoril p:od,ivá tPř~hled 
CC<l!exu '(l jehlO stavftJy, 'eV1ent. i historii kodifikaČ'nÍ'ch' prací, :nač·ež ko'
m'entuj.e }edtnatliv-é. katnOlny . vy.z:dvihujk změny proti lregislativě .d'řívěj""í, 
S;ystematick,ého 2.1pracov,ánÍ Crodexu jakož is-pecieťněj'ších' píO'jedlnánÍ dlo 
sud vyšio mál!o. Uvádím !bibl iqgfflafi i této codicistiky, 'p:okud Ijs1em ji 
mohl seznati. Většinla jichl vyšU:a v revuích. V revue "le ca:noni'ste '<:011-

temp.r,rain'i. Paris, vyC'ház,e~í : í vždy za ,d'.'<I. mě3,íce vydává 3.1':vbéi \{,,1-
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