
řešení ruského p-rooulému IStaJ'.3, 'Sle sp~edalitoru r,usk ,é fi.:o6:o.fie, okD-Jo, 
'l1f 'Se točí veškerý ďuš'eVlní život ruský, tím jest Ch'arakterisová'no 'Rusko 
proti Evropě; vytvořhly s'e dva zá.khdnÍ 'proudy: }ejlen h~edá záchranu· 
v evropeisad (z,áJp~dnici), druhý Iproti Iprvku cizímu vyzdlvih[ plrVlek 
staré kultury domácí (sl,av;janoH1ové). Avšak Ine&e říci, ž,e tyto proudy 
roálnlivě diametráJ'nÍ se ostiíe vy'hraJnily, Inaopiak pmr.ínélijí $Ie" spUýv'aj'Í' 
často v jtedlllotJIiVlO'st,e.:h, mž ne}jépe V~.:1ěti lna 'Předních r.::'p,rreSlentantech 
ruské fHIOtsofi,e, kteří ziřídka 'SlpU'nili do p'os~led:ní :p'ísmeny program školy, 
ke které !byJi čítCÍJni. Z hý ViaJ\), :by dotknouti se j le'ště mnohla zajíma
vých problémů, které 'charakterisují RusklO: ll1amátk,oIU , připomínám ,ruský 
lSociaJism, ,poměr mezi státem a církví, proba,ém nártO,dJnostní, IpélJnsla
vism, 'úzkou 'Souv~swo'st fi.:lOsoHe :5 nálboženstvím - a:však rámec tohot;o 
článku Ibtezt,o;ho ,již dáv;no překročen. 

PrVlnÍ d~l .. Ruskta ,a Evropy", jtehož pthsah 'js,em se tu pok,usil 
as:po,ň zhnťha vystih:n,outi, je vl,as'tně ,POIUOOUi IpHp'raVlou k hlavní, de
finitivní 'atnalyse Ruska, kter,QJu Choe .autor pro,v:ésti rrOZlb:o:r.em Do sto ... 
jevskéh:o. To přineste .až dí:~ druhý.. ,ara. 

Reforma 'exekuťlnfnll) Iř'.áidlu. Jak o,z!nam.uj'e "Práv1i1íku
, byla již v mi

nisterstVtl\ v 'První ipdovině r'oku vy.praoo,vána o lsnO'va exekU'čnfu'Qi řádiu, 
jež lbyl1a pf,ed[tiJ'ž,ena prof.· HOltO'vi k :pio,SlouZ'ení. Podle jehv :llsud'ku hyla 
př'epracov:ána a zas:Iána k vyjádfení jednot1ivým tOdl])orným korpora
cím. O~nov'a !se rpři-d'ržuj'e zjáJSaJd rakouského eXlek. řádu, jelikož všal{ 
obsahuje důležité o.dch}'ll,ky, 50udí ,,,Pr,ávník",, že bude zákonem zceLa 
qiným, "prVlním y.elkým zákoinem" jlenž by p:atil též pr'O SIov'ensko". 
- PotUG "Pr;ávník". S. C. p, ,,,Vš'ehrd''' p,atmě :není ,,,odbornou.." 
ůrg'anisací, 'poněvaďž m~nistler'stVlo osnD'vy nám k na·hJédl:1utí neza:s~al;() . 
Patrně pá,ni v milnistensrtvu nechtějí věďět, 00 Je.:;t ",Všehrd". 

Pr:á!'Inkktá jleldh'lJotla jna S~O/Vle'l1'sku v BratilSll~vě se ustavilia. I Z~'ttím 
vyskyHy 'Sle 'h!]Ja:sy tpO oentraJ1isaci IP'riá.vnických institucí po 'ce:.é re
pu!b[ice, takže "Pr,ávnická Jednorta" 'V PraZJe hy hya'a středi'skem. -
Proj,ekt :patr:ně se týká jen oo,sa!vad.nÍ-ch tří jedJnot. Nebylo .. by ovšem 
na: škrodu, kdyiby s'e t\1stav'~o Ú'střefdí vešk'erÝ'::h odborných právnických 
'a stát.ovědeckých S'piO~klŮ v IČeSkolsLlO venské flep1Jlb.lice; ne'smě:o hy Však 
toto ústř'edí býti nějakým "nadspolkem"" který by Ihr:z:dil činnolst s!p,olků 
sUDordin'o'va!nýC'h, tnýbrž centr, árr, ~, s,etstavená z dJeuegátů j.ed1notlivých l<or
'Porací by1113 hy }en ústfedím pro 'S,poL'eč:ný po,sttVjJI a, 'ptOvz'Duzováni 
tpr,áce, 

Seminá'mí klni'hIOlVll1!aj,. (K reflormě seminář'ů'). Již v lioĎ'ském letním 
semestru dOtšllo na naiší fakti'tě k reformě s,emi'n,ář,ůl , Na vienek jeví 
se to p'ředevším id:Vlo'llhlOdl~nným trv,áiním ,s,em~nárních' cvilČ'ení ,čl) 3ich 
rO:Zilož'ením na dVa semestry, z !nic'h'ž [dní 'Semestr má býti 'P 1říplravný 
-- jakýsi 'P'r,Qls:~m~nář - v zimním pak má dojíti k vnastní věde.cké 
:pr.áci. Jak se uvnitř slem~nářtŮ1 [Vzmáhíá lČ'Íle U1Qivý. ruch, mohU i j~mc 
již [,olni s'l:edova:ti Zle zp'r,~v, které !byly o'tiskovány Víe "Všiehrdu". 

Nyní lna 'PlQlčátk,u IntOvélhlO studij'níhlO roku ,a ve chvíli, kdy I$le po 
d11ou'hé dlOlbě a traJpiném IOtáLlelní stalne konečlI1ě tpořÍ'stupnotU s,em~námi 
~nihovna v Akaldlemii, lest ISlnad 'na lč'ase diotknouti sle věd, která by 
především měla /býti nově upr~vel1:a a tou jle !na:š'e seminární knihlOVn!a 
,a ·styk 'studlent'stva s ní. Jde p'ředevším 'o' knihovnu samu. I když 
máme sehe loepší mínění <O< klni'hovně v Akadlem;ii, o jejímž rOZJsah'u jsme 
my Všichni, kdnž za v,állky zač'élJli stud.o,vati, mállo, inftOrmO'vá'ni, je ji'sto" 
že }e třehra v:šechny obory dop'1niti, jmenovitě novějšími pub'likacemL 
N a'š le kniho'vna .nesnese sf',Jvn1lní na př. s'e sem~nánní ktlÍhov'nou zdejší 
'něm:ecké tpráVlnické fakclty, kt,erá l11aSeho 'Studenta· ppekva:p'í jak po
čtem, tak výbět"em ,exemplliář,ů. ' Do·ufejmc, žle v . tomto oMedu ibudfe 

46 



oko·jo, 
~usko 
ranu· 

ll!rVlek 
"'Dudy 
ýv'aJÍ' 
ntech 
koly, 
iíma
ruský 
nsla
~Itot;o 

kl1'sil' 
Ide

) sto ... 
ra. 

mi-
ádu, 
hyla 
Dra-
TŠak 
ceLa 
FO"· 
ou." 
alú. 

tím 
re-

~m 
ých\ 
šak 
lků 
'Or-
ání 

tím 
eví 
ich 
ný 

:ké 
mle 

po 
mi 
by 
n!a 
yž 
ne 
:o~ 

li. 
ší 
0-

~fe 

-' 

s.amotné 'Státní 'S1právě 'na· tom. zá1ež'et, aby >Seminární knih-ov,la priv
nické f.akuHy nejlStafŠí česloo!S!ovenské uni'V1ersity Sle dů,st,ojně rťijJIre
sent<Jya1a, a že narh'ra:ďí, čeho !Se nám mxlo6ta;!'O nep/říZ'ní vídeňské 

, ':Lád Yd' k" d I v HJ ' , Vl' , l' j{: ml vša ' .2JeJInema 0 , ' rUlOU veC'. avmm tuce 'em semln.arnr 
knth-ovny j't' jistě 'pv,dlprJnovati iprá::i v seminářích, , to jest 'Hej-en při 
sam0tnÝch cvičeních', aJ.e i o stat:nÍ :p.r,á:ci c ,enú sleminářlt. I když ne
:p'řihtJížířne k ubohému vYIP,r,a;v,ení k'Ilihov,ny, }e ji,sto, Ž1e t'Omuto iúČ'e~u 
nevvho,věla. Její přístUJp'llOlst, spíše 'nte'P'HstulplnlOst, byla, 'Obdivuho,dná. 
je<d.Íwu ZČl tý,d'e'J1 po edou 'hodi,nu bývala :ot,evřtena, to Jest, hyl v TI í 
přítomen knihow1Ík, který přirolzeně pak nevěděl, co má dříve dě
lati, zd:l udržovati :r.;ořá'Cliek v knihovně či plŮlj60vati k'nihy.*) P-oda
řil·oJr se ti vypůjčiti si knihu - to bylo zřídka, pr'Otože žáda>ná 
kniha, hyla-:i v'Ld}ec v k~1ih{)v'l1ě, nebyla na místě - by! zase na tý
d:en k'onec. Pro rych~tO'll i'nfioľmaci, 'Pľ'Q , hLled,íÍJní lit'eratuiry a pod. naše 
ki1ihov.na oeny V'uhec neměla., a nezb:ývaa'O" Inež s·e olhr,átiti dio velkých 
knih-ov.en, buď dio mUlslejlnÍ neho lunivlersit'llÍ. Ve:lko!'e'P'ost oh DLI 'P,ří
ruček tě::hto knihoven }e známa., St.ej.ilě nedohytno,st !U;a.\n.1Ích sbí
rek. A 'P'ak, kdo zatčíri,á v kterémklo:1i o:boru pr aClOvati, <s toj Í 'Z'oe1al 
'[}'řiro,zeně Ib-ezra>dně p'řed spo,ustou lit,erat/Ury, 'nevěda kam lSe 9rbri
titi :pro první a 'lltejpotř>ebněj'ší informace. Tím s'e ;Vy.plýtv.á mnoho 
času i dlUti, kt-eré nev:J.í.dné 'vvzduší )lllniv'er3itní knihovny nikterak ne-
pf iG.~i . 

. Na:proti tomu i s dneslnl výzb'rojí obs.ahu}e .naše seminární 
knih·ovna přece 'nejZiá!<J1élJa.něj:Ší dÍ!;a rlllzných' d'isciJplin. Kdyby se iSta~:a 
kníhovllOli 'P'říru.ční, . my,saím" že Iby tím d'aJ!doo I.é!pe posLtolLltla; úČ'eJ"J1, 
jemuž je věnován.a.· PřístUlp do 'ní měli by i d,-á,~e j-enč1,enové, ISlemi
nářú, a to, v 'ho,din ác'h', kdy S~ ;n'ekolnají 's'eminámí cvič'enÍ. Času Iby 
se tedy naš~n dOlSt, jme1.lO\'itě v zim.ním semestru. P:Ů1}Čtoviní knih domů 
bv S'e tím omez.i~o" Iqnihy" jež l<Jnih:ovna má 'V }ed'iném 'exemtXáři, by 
Sle buď w.xhe·: ,ne.pJŮj ,č'oivaJIY, 'n®o }en lna dobu nejkratší. K'ni'hovník _ . 
byl/O hy možná zalP'otř'e!hí si'~ vkoe - dJb.al by pŤed'evším nad zachto
v,áváním pořádku v kniho 'Vlně, Zla nějž !by IOlstatně ruS'iLi i NenŮ'vé Ste
miná,ř,ů, ktoerÉ [Zle vésti 'sna!d'oo v evidenci; k,nihoVlník by však také 
zejména zélJčát,ečníkiŮm udíteJ p:otř'ebné nejinutnější informace. Jsem jist, 
že by se v takto zříZ'ené knih'o'vně vyvinul v,e~ ,i()e ra.dlostný ruch, že 
by kažďf' - kl.a:du na to. opětně dů,raz - i začát le čník praoov.afi 
s jistým Isehe\'ědomírn a radostí, neztr,árc'eJ 'by se 'čas a č,:enové ;'semi
l.I1á řů, přicháztejbe do větších knihoven, doved~i by si již vybírati díla, 
Ťež n'etnf.c:,rrno,vaJný ze 'spousty ~nih nik'd'y naráz 'nenaJde: D.:ívám tuto 
myši'enku v m~áž'e'l1í; /nerozvi'l1uU jS1em ji Zlplna., jak s i vS'ť předsta
vuji, aniž ji IPIQIkl1áďám ,2a, :n1ejU'e'piší řelŠ!enÍ, j'S'em však wbeZlpečen, že 
kdyby se uskut.ečnillla/ , /přisp'ě!l.a hy ·uemál,o. k p::wznes,ení nové.ho života 
y našich S'emi-nářídť, k't,erý 'se bk JSh'b~ně začal}., M. B. 

Z německé UJnJ~Vler3ity ~,e~J.kloI5IlJrv;elr.ské J'I::i=íurblikv ·V Pf1,~z:e" R;o,zrw:'h, 
jenž zpIŮso1bil universitní zákioln Z ~etDšního noků, mezi ;našimi lI1ě
meckými ko[,egy, 'PJma~u se utiš,uj'e. Pro1h1,éljš,UJj,e se sice, ž:e všemi ip'fIO
mi pr,ostřledky musí /s'e záko,n ,onen ' zvrátiti - Jako o /l1>ehdy na 'sllav
nosU Les'e- Ulnd Red/e-HaflJe tVlid'i,1 Iprorektor 'Prof. N aeg;~e - al ,e všichlni 
jsou 'si vědomi, Žl!: 's,e Ip10měry !bývaJLé již Inenavrátí. - J aklO j-edí,né 
vysoké UČlení toho druhu 'V :n~í replulbUice, lPřitahlu)e vš'echlny (poSLu-
chaú 'l1'esLova'nských jazyků, Ineboť i Maďaři tstudují ra.ději na německé 
uniVtrsitě Inež :na lčeskO'5'II0",en.3k~. j le3t aU'e jist'u, že v t 'om 'ohl,edU' 
nenávist naci.o,náJ1nÍ uS'ÍQU'P'Í pDZ'dě;i cMad.nému rozumu, Lv,láště );{1dyž. 
i němečtí kol,eglOvé nevidí příliš r,ádi, kďyž místa v IjJ'o,sluchárnách' ,a 
i~cr~tořÍch jsou to'bsaZie'lla 'fleněme:kými studtenty. Vášnivý spor mezi 
NemcI a Maďary 10 phpuštění na uniV'ersitu }est zatím rozřeŠ/en ive 
smyls'Ju kiLadné,m, aLe lotV:e se znova. Německý student jest p:H:i'š 'll a
cion1~lnč zaCtQžlen, než aby strpěl, aby "německý ráz" uni\~rsity byu 

~) 0.(; napsáll1í to;hoto č:1.á.nku tllastaHy ovšem změny. 
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· ehrožová'l'l neněmecky mJuvícími lrol!.e,gy, . nemluvě ani 'o př'ekážce zf)rvu 
uveú'ené n nedostatku mrsta, v laboratořích. - Do, 24. říjtna t. r. hylo
na německé uniViersitě zaiplSiáJllo ce1kiem 2393 posluchač:ů: z toho Ipři
p,ardá na fak. thteD~olgkkJOu 40 řáJd. a 4 mim., n a fak. právnickou 903 
řid. a 64 mim., na medici'ns!<Jolu 150!2 řád:. a 9 mim;, ma 'pří rodovooe
ckou 208 řád. a 138 mim. a ,na fak. fi3JOsoifckou 302 řád. a 123 mim. 
- Z cedkoiVÉhlO :po'Čtu poslluch'éliČ-ů! jesrt žen 302, t. j. 12.620/0, z toho 
Ť1est .na pr,ávnick6 hkwtě 23 ř. a 3 mimo/řádné, t. j. 2.680/0 ze \i~ech 
pús1uch.aóCt na pr,áVlnick,é fakuWtě zap1saných. - By to by zajímavo srov-
nati tyt,o čí91ice s da:ty z KarulOvy university! Novák. 

S'polkOV1é zpJr!t!Ivy byly ,vydány tentokrát j:ako zvl:í'Štní výrročaí 
zpráva {} 'Činno'Sti s'pO'lkové v rooe 1919-20. 

S ni ě s. 

Těm, kte!ří chodí pD'me. Na naší fakudtě zahinrzdill se 'Ůšk!ivý :n~
z,pIÚSO'b, ž'e kd,eg'o'vé a kIOIJeg)'1ně (piři ,:h'ázejí lna je>ďnlOtlivé hodiny před
nášk'ovt laž !po zaháj,ení. PotSllluchači si ,neuvědoffilU1í, že :dopouštějí se 
nejen hrubého !nemr,a:vu aj prokazují svrchovanoU! 11leúdu k př'ectlM .. 
Šlejícímu pr.-ofesoru, <illle i !pTojlevují ma~ý cit lroltejgiality, rulšíce !Svým 
o,řích'odem, IČastO Vre[mi ILomoZiI1ým, :polZ!omos'Í: Isvých kolegů, již lP'řišli 
v <čas. Dorufráme, 'Žle 'l1'e;budte třeba, jako irla zahraJnilČních' 'f(ak'11'ltách~ 
aby sle pOl~'uchárny běhlem pfechnáSky zamykajly, alle Žle si, jich'ž se 
to tý,če, zařídí sami sv,ůj příchod tak, aby .J1!evyrušDv ah piřecl:n.ášejídh'G 
i p'()sluch'él!če. 

Fakultní instzJf1'Cle. Upozo'fllujeme koi!'egy, že pr v:ní Ítl1sta:ncÍ ve vě
oech ·stud'ijních' jest děkaJl1ství, }ež má iúřaď.Q'vJ1Y ve cl r u h é m p1atře. 
Jestliže vsak koCle.g!ů,m po přtetčtení studijního řádu přece j:est Iněco. 
n1ejarsno, aaI,OOO mají nějakJoiU 'bodlest týkající :se studia, 'UipI(},ZlOrň11'Jeme 
j1e, že v,e S!pOfftl<,IU udulejí Ise inform:a!ce \ éli zaři2mjí ru:zná 'O'patření b:Id 
II kteréhiO'kc~i Imena vý:boru 'll!ebO' slOtCiálllnÍ komise v hodinách úř,ed
nÍch 'a to 2'ďarma, dobrovolné příspěvky !na Randlův folnd ovSem nejsou 
vyloučeny. 

Jelště ~edlrrat bofest. KlOllie.gíocvlé, 'Prosíme v1áJs:, nekuřte ' v pD'Slluchár
nách. Ph~-d rokem leště viSleffy na zdích Iflá,pisy za,kazující kouře.ní. 
Nyní, když jsou tpf)'lČ, pIOll.1ěva!dž Slnadl slpr,ávoe 'Dudovy si myslil, 'že 
studenti mfaa í sami dOlSti IO:haledu k 'Solbě, /p'rofesoflům a ptosU,ucha,6'(tm;, 
j-s.ou IpiO's1uchárny v 11 hladin dopO'ledne tak zakouřeny, že Iseděti h0-
Dinu v takov.é atmlOsféř1e, jrest olběť. A což teprv,e prředrnášet! Mí.;t
nOlSti 1b1ez toho nejsou ideíÍHtní, ;prlOito Iflezhorlšlljte je k()lle:gpvé kouřením, 
pro něž máte dost mÍlsta! 'll al chto:dJb.ách 'O lp'řestávl<\ácn. 

R'e·d:akcní sděleni. příštím čÍ'Sffeffi budeme uveňejillŮwati "Přehled zá- ' 
KOJ1odár'Ství r'epuibliky českiO:s~lOvenské", jenž 'bude k'omentovati jed
notlivé Gl!Ové záklolllY !a Ulpo,z'O'rní také lmUegy, kterých záklOlniŮj je zvL 
'studovati. - Příští 6s[0 vyjde 15. Iprosince 1920. CiI1á1í členové ob
drŽÍ 'ča'SlOfpis zdarma. PlolpUatek Za zasÍl!lCÍ!ní 1 Kč. Osta,tlnÍ členlO.Y'é pI:atí 
př'edp['atnf 8 K,č. ~Ste z3iSrulCÍJním 9 Kč.). Prosíme, se ;, zřetelem k vrcl
kému nákladu (výr1ooní oon3i jednoho čiSllla jest 1.20 1(č.), aby ti lpá
nové, jimi. bylo 1./2. čí'SIlo Zél!sl.á:no., z~pitatili IptiíedplI.atné sÍlolž,enkou, pro- . 
tOŽte da.lší sešity ,by jim nemohly 'býti za.síl.ány. Yšech'ny příSlpěvky" 
dotazy, redakčni výtiSky buďtťŽ zasllár1'ý na adresu S. C. P. Všehrd, Praha 
1., Ovocný trh 3. 

MajH'el ,a vyrl.a,vaiJeI S. Č. P. Všehrd. R,edaktor R. Rauscher. 
T1skiem štorkán ia, SlpoJ.. v ži'žkoVj~ Husova 68. 


