
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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Heo, proL Institutu catotl. v. Paříži syůJ' komentiř OodiexjllJ J. c. ViIJien: 
!Je l1<ouv<eat' Code du dlnol't ca;,.'1IOtlllql1je r .í 1917, str. 290, 385, 481., 
L 1918, str. 5, 97, 194, 385, r. 1919 Istr. 194~, 290, 385~ 481, r. 1920 
,str. 5, 97 'JYOsud dOlSipffi ,až kle' knize III. De r·ebus De po.enitrenti:a; 
t,amtéž. Mgr. A. Bouďi.nhlQiu:. L:es. ce.n;slurés "datae sent'entiae" · d.',élIp'ré 
te nouv'eau Oode et We Drolt ,a;utene,ur. R. :19:19 str. 5, 98. A. Bou
din'htou: Le :prtO,pré ev.eque ď'Omi,n'a:tion (can 956). R. 1918 str. 290. 
A. Bo:uďinhou: SílIr a'émpe,Chemelnt m;1..11ltiple de co.Jts·anguinite et ,d'affi
cite. R 1920 str. 16. T,áž nevue přináší :v' kla,ž!dé;m Nsff'e oibsáhdý pře
hd:ed! aiter:atury nedigovaný prof. VU:i'enem. "Rivi,sta ~C'ole3iastica" při; 
nesla 15. 10,. 1917 J. ViUalplana: Změtny t11o,vé.ho, :práva: ka:nolll. 30.10. 
10. ll. Maurs Muguoe: Nový Go.d:ex, J. c. 30.12'. J. Ailltego[,aySa~ 
raheitia Zasnoubeni a sňatek lP!odl.'e dekr'etu Ne temlene' a ,nového 0>,
·d1exu. 30, 1. 1918 ~a 15. 2. M. de Arquer: F ar,ář' i .p!Odne no,vé:hto C'Odex,Ui. 
.15. 6. Dario drerut Vaill:Ie: Prkvo lPlatro.nátu. 30. 1. a 15. 2. 1'919 ·RadrLg(o .: 
Studile .a Ibihaioarafie ClOdexu karnonického. 15. 6. J. 
Pérez..santia,!1~ol : O !dv,oji 'Su'Vierenitě, drk!ť\~ní a světské. Ecclesi
a s ti cal R le w i 'ew. l<íjen 1'917: A. B. Mee'hau: Nový Codex !práva 
kan. (přehkd vŠJeoibecný), IlisŤOipia'd: A. B. M'eeh'au: C. J. c. De .relbu3. 
St. W,oywlOlQJd: Některé změny v novém C. J. C., prIOlsint:c: St. Woy
wood: Kr,átký ip.řeha,ed Oodtexu. I. kinih'a ·l11ovéhto, Caino.nu, ~ieden-lún.or 
1918: St. W,oyw'Ood: II. kJniha '11lOvéll'O CClj!10,nu, březen: St. Woyw.o:Otd ; 
Censury _ drk. v InJ()vé.m Can., duiben: St. Woywood: JIl. kni'haJ Co
dexu, květen: MI. A. Gearin: L'eig'isllativa t1ové'ho Codlexu ve věcech 
manŽle[lSkýchl• St. \X~oywlJold:: Euchlarilstie podl.je C. J. ·c., 6er\T!ene'c: St. 
WOyWlOod: . De Poeniuent~a iPlo.dIT~e C. J . . c., ří}eln: M. A. "Gearin: No,vá. 
~egis~laoe v moci Ordináňů" listo:piaid: T. SJ:,ater: Křivá obžaloba z ~po
buřO\'1án í a no:vý Oo'diex, břez,e,n 1919: T. Sa.ater: Nový Oo:dleX' a impe.di
mentum, crimj,nis., červene'c: T. SIl,ater: NolVÝ Cod'ex a, 'P'řekážka Cuťtus 
disparitahs (Cam. 1070), ří}~n: B. ·Ho·rsa: Situace :drkv,e v Cechách'. 
T. Sl,ater: ŠvalutQfVstvÍ a NOlvý COldex. M'O nit o r e Ece}. ,e s i a s t i co. 
ude'n 1918: Pňe'hJted Coldiexu J. c. (stručný), l.lLnor: PřeMerl. Codex;UI 
vcelku, bře.z!en: C. J. c. Pňehuleď knihy I. Jit. V.-VI. Uvoď do knihy 
d'ru'hé:, dtiben: C. J. c. Př,eMed: knihy II. l}J'a;s.s. 1. tito 1-6, červenec: 
C. J. c .. Př.ehled can. 451'-486, snp'en: BiJJliografie Codexu J. c., zá.ří: 
L. J. c. Př,eh[ted caJn. 487-686, říje-n: C. J. c. P.ř,eMed ca:n. 586-725., 
!istopa·ď: Změny Codexu v'e ;př~č~ně kolUace be:n'eficií. Monito' re Ec
desi .asticiQ (Rím) 1919. Le.ctlen-Ltno,r: C . .1. C. Úvod' do kď1ihy III. 
Kňest , biíeLlen: C. J. c. III. kinih!a; tito 2 ·ClJ 3. duben: C. J. C. Svátost 
přijímání. Bilbffiografi 1e Cod 'ex .u. Květen . : C. J. c. iSv. :poká'ní 
a odpustky, Člerven: C. J. c. Sv. Ipo<slední pomazání a ordinace, pro
!Sin~c; C. J. ·c. Resum.é< a kOffiletrltář, W.l1. lIL" 1ft. VII. Catn. 1012, lH3,~: 
leden 1920: C.]. c.kn.III., tit.VIII .• c'<1;n.1144-1240. Eph"em·erid ·es 
Lit u r g i c la Ie. Z,áří 1917: P. Vidotriws aib Appdteni. De C().Us:uet'llďine 
qontra ~leges JiturgidaJs ~uxta It1JOvum Co:dicem.. R oe v ll: e dll cle r g: él 
fri<l~~ais.1.,15.X.,1.XI.1917. MglT. A. BO'll'dinh'Ou: Nový Cod-ex J.c., 
1. 111.1918: Mgr. GuiIiiibieri: Nový Oo:dex J. C., 15. VIII. 1918: Mgr. 
Gujlli:bert; Nejužívanější ílI'sŤ:mOlV'enÍ Co:dexU! J. cal(. z r. 1918. Knižně 
vyšlo: V~et. Ma:rtrn: L,e g(a,illlicanism;e let [a RHorme cathoůique (1563-
1615) Paris 1919. J. LélJunentÍlus.: OOtn.spectUls, J.uris Ca;nonici, ISluiplpile.
mentum Institutionum J. c. Freiblury-Bneu.g·aiU 1919. A. Blat.-l<Ím 1918: 
Comenta:rium t'extLts 000. J. c. Lib. II. pe PlerSlOmis. Cr 'e .use Il1 ,a; 
Verm 'eers .c 'h. S. j. 1918: Summ:a nOtvi juris Canonici 'commentariis 
Codicem juxtaque praescri'Pta Hi-s:pana1e discipli:n.a:e et Ainericla:e l1a
aiUcta. J. F le r r te r 'e 'S'. S. J. Jnst'ituhO,ntes canolf1ica,e juxta novissim:.tm. 
tiriwe . 1918. Ph. M a,roto: InlStitutio,nes Juris CGl'no1nici aO: IIlO

'
rma:s. 

Noví Oodicis. 1918. F. M. ,C a:pe lIT 10 - T II r i n . . S. J. De censuri;s juxt~: 
Ood. A. M .. ;M i ch Je I, le t t i. Tur j TI: COInstituti'Ollles Seminariorum dte· 
ricalium !eX Codioe Piatflo. - M.g r. P i a 'I e t, Par j s 1918: l'l1troductiOltI 
a Tetudte du Codle camooi q;tlIe. - .M. A.' A Y r i n 'h' a c: Z.áko·nodárstvi 
o věcech' m'anž'eI.l:ských' tv :novém CO'ďexll. 1919. Ne wY'ork' (cena 2 doaary). 
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G. Lee a r p e 11 t i e r: ' Sňa .. tek per pTQ<turam. (These k d.oktOI.át u.) 
paris. nakl. Maroel Riviere, 1918. V. iB. 

Statistlkta ~.u a sMizně!. ~'aJkiO!Ž i' 'hlavn ích yHví !w'S:pr.)oořl~éjhIo, 
'prumiYglu v Ik.rMovství Č!e,s!k:é)n1 za výa1oblni, lolb~ 1916-17 a 1917-18. 
S tímto ná.ZVIem vyšIla 'práv)ě dru'há č.ást 3. 'Sešitu XXV. svazku "Z?Tiiv 
Zemského statistického ú,řadu. kr;á~lOvství Oesk,ého", ohsa:hujíci na 162 
stránkáťh hla,vní tabulky: O' 'P~lochách' osevu, (tab. 1.), 'p.1o,ch'ách skUZlně 
(talb. lL), výsl'edckb sk:iZ'11-ě (tab. III.) poidl:1ť ,S<oud'ních okresů a pi' i rol
zených krajin a kOlnečně :0 výrolb.ě řéplo ,véhio 'cukru (taJb. IV.) 'Podle 
''her,nÍC'h ,a finančnÍ'ch' ,okresů. Jsou to vl,astn,ě; dvě 'Pub1'ikaoe 10 statistice 
osevu a sklizně ze dvou 'poslediních J.et v.áilieoných (1917 a 'j 91 8) shrnuté 
v 'pu[l):iJ<aci jif"...dnu. Že doš lo teprve 'nyní k jlejlímu -tLve ř ej'l1ění, &tuši vy
sv.ětliti tím, že bývalá rakouská vJ:áda 'l1ledovo,!:ov,a.La uveřejňov,ální vý
sl,e.dků statistiky os<evu 'a 'sldilZn:ě" dokud jich IneuveIíej-ni,1a sama, mhno 
to Ihr,áni:;y uV'eř,ej.ně;ní jich také známé tplOm:žry, válečné- i .p1O ,váť:ečn.é1 (zr~ .. 
:š'ení Z'emského statistického , ú,řadu a nut.!nost n,á,stuplC!e jejího Státníh.o 
.úřadu statistického 'VIěn1ova,'t,ť se verl~:e (bě:lnÝ'ch< 'prací především' :své 
or,ganlsaci), v '11'ťiposledJlÍ řadě též IOlbtí'ž,e 'Sipo1ené -s tiskem. Tato' lip1l
h:!ikace, to:Hž IO lpOiZdJěná;, m:á ,za:ji,si:é již j1en h:lstori'dh.'lŮU cenu, přeoe však 
nebuďle nevítána těm:, kci'ož sl:eduj'! nebo i IpHště hudo,u, s.i'e-d.ovatí úči:nky 
vá:'ky na ho'slpod.ářské poměry Ina'š<ich ZlemÍ. Přes IQ" že vni.ťŤ'ní hbdlnu,ta) 
také. této statistiky trpěU,a '11

'
emáj:o Ipoměry válečnými, ďá S!e jí . při :jist:é: 

(}patrno,sti jpIíece jen s výhodou Ipoužíti ve sm,ěru 'l1aznaČenémL Str;ÚJťný 
l,ovnÍ výklad k těmto datům', Ja'kož d k IpodoibtnSTtrn' datům za léta 

1914-15 ·a 1915-16 bude vydán telprve /p'OlZděJi ve zvlá'štním: sešité. -
Pu!bťik'aoe tato Iprodává sle II kni'hkutpiců. (koimlLsiolOář Fr. Řivnáč v Prewe) 
'Za 40 K Ipw !sam!os.pr,áv,n~ lmr:po,race při přímé olb}ednávce u Státní'hto 
úřadu staHstického v Pr a:ze-SmÍ'C'h'ovtě e'a :plO~IO\~i.ci, tedy, za 20 K. 

. T.G. M'a-sa'ryk: .Rus){!Qa., Evrop!a. Studi1e «) dJuchov,ních' pno'i.llá,ec'h 
v Ru'sku _ . Díl I. - 8°. - J. La,icht1Jer, 1919. - Svým dílem 1SIpIl.a,till 
Masaryk Vlelikýc1luh Ruskju, kterým tpoíVinov,áJn byl milll oeJlý :náš ná
rod, který v Rusku viděl. vždy 'svéhlO :většíhio hr,a;tra, větší čist -roho 
impasail1tního odku shova:nského., kt.erý nám ,dodává síly a rOdvah)' při 
naší iplo6etní mallO,sti k velikému kulturnímu zá.vod.u s ostatními ná
rody ,a ra<;ami. Přes to však :n~ klOlnkretní Zlni<rllOlsti Ruska byly v.e
líce di~eta:ntské. Náš tp'oměr k Rusku rýsoval Slť mohutnými \Čarami, 
'a!I.:e 'Pouze vmysliích- 'l1alšich' bá&"1íl<JŮ., fil:olso:f.ů i pditiki'l, V1e skutečnosti 
zůsta,I vždy paa.tonickým horovánlm. Pravda, :bráni!1 tomu ponejvíce 
\0;} ádn í Isystém, ki:te rý !OIV11ád,ail nás i Rusy a který \l1:edtolpiustil, aby naše 
styky bylly víC'e než :pQ,art-oinick!é , neboť .pro l tyto sy,stémy exist'Ovaly 
pou.ot říšle a j:ejich' dynl~rt~e, a iPI01em InárodiŮ, když nemoha býti pOlpiíea1, 
byt! a'Stpoií -sešněno,v. áin ve foJldoristich.'l{)u hříčku na1J'rosto nešk:cx!:nůu 
vyšší politice sú'Č'a\St:něných !Států. Tak tomu byllO h~avně u nás, :li Ri$lr 
myš'lé:nka 'naciOU1á!lní !by.la více využita 8 zneužita - rormude- Uvaro.
v.ova Je to.ho. k1.asickým ;přík.l'a'dem - neboť měl.a posHiti, ,Zd:ŮViOd'
'niti .systém, který !nen,aJ,éza,1 již jinde oSlPraved1nění k životu. A'le !ne
jenom pro nás, i pro ostatní národy h)'ll1O Rusko terlTa< Ígniota, odkud) 
přin.ášlťE cestovatelé, 'Sien:s.a,ční zprávy, a ·na niž se v:libec cizina dívaIl<ll 
lSp'íš'e jalw na ho.6!pOdářský o'bjekt 'než ·subj.ekt; ostatně v té věci 
se ,situace nezměnilI1a. Proto spis MassarykJův, ktlerý pto!prv6 i'<eší stav 
Ruska jako vědJecký 'pnoh16m a 'S.naží se při tom 'proinik'nouti až k srdci 
ruskéh'o ,č1,ověka, mjá význam tnlťj len u ,ná6, nýlbrž pro C'ťllý svět. Že 

·také je ur6en pr'o širší forum, luka,zujle" že !nejplrve vyšel v Německ,u 
a 'ž,e :podstatu toho, 00 nám ve ISvém ISJpbe Iptatdává, před1neSl., Ma!saryk 
již ľ. 1902 na universitě v ChiCagu. Knih'a je tím zajímavěj'ší <l1yní, 
l{dy prablém Ruska vYVJCXlává 'boJ'estnou reakci po oelém světě, kťiy Iproto 
se mnoiho 10 Rusku ip1rš-e a }eště vkle mluví, kdy každý je.d.1notHvec cítí 
se mor,runě 'nucen up~atniti S\ilů<u .. konvařskou" politiku, v tníŽ · hratnioe 
,možnosti 'n'eroihod:ují, ,a, kdy hřích!' inevědbmooti se mstí 'nejen lIla' di
dech, ,a1e i na státeC'h'. 

Rusko la Evropa. Auj:Jor vysti'h~}e ro-mF! tě,::,hl,o dv·o;:..!, I>ojmi'l takto: 
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Rusko patří nejen zeměpisně, ·aJe i kulturně do Evro:py, avšak nedo
VleďlO .a často nesmě:1O udržeti krok s ostatní EvwiJYoU a dusledek tohlo . 
byl že ;pr,ocházíme..'i.i Ruskiem, j'akohychiom šli historií: setkáváme se 
tu '1$ n-ejruznějsími 'stavy kUllturinÍmi, od'plO.vídaJícími sto~dím dávno mi
nulým, které žijí

o 
těsn.ě vedll~ <sehe, fhI:a v s·CYbě: Tato, h.ist:oricvk~, 15ul

turnÍ 'Pestrost zjJ'Uslo!buJe mnoho, kom!pUlkova:n·ostI ruskych pomeru: a:tO
věk moderně, evropsky mysHcí, postavien tu y.edJlle sedláka s :názory , 
patriarchálními, vtedD.e dvořana bigotně stiíedověkéoo. . . 

Stopy těchto dif-heJ"<enciací mtŮ:Žleme 's}oedolvati Mulb<oko dlo historie. 
Po. pádu Cařihra,ldu stal,a se MOlSkV:éli větším Římem a nastoJ'en caesaro
paJpism }ehOlž fo>gickými du.ste-dky trjpělJo Rusko až dQ' 'Plidu carstvL 
Do Petra Velikého by~1O Rusloo IStátem ryze bariblarským, ciizině Ul-a- ' 
vřeno, teprve vdiký il>Jaťbar P,etr oteVI1el do kolř, á:n 'O,kln·élJ do Evrl()<PY 
a'P'r-Dv,ed1 civi~iSlaci Isebe i své země a 'zlbludoval lTIIoldlernÍ a:bsolutistický, 
stát. Jeho ná'stu'pci pOlStUip:t~ Í již váh,wěji v !jdIio stoli)lách' a když 'fr an
cou~ká r'evonuoe 'P'ro'VIo11,aJ'élJ 'Své he5to, ď-o oelého světa, zaC'h'vělit se · 
i caroV'é na svém trune, a od' té -doby 'napod1ohovali Evropu }en v re
akci. A ta měla pH:ležitoiS't se Ui)J'latniti, Inelbof ,hl,a;sy :z Evr'O:ply, vo
l-ající 'JYO konstituci a !Svobodě individua, Iflaš[y ohlasu v R:.t·sku, kde' 
za'tím 'Sémě civiUséllde vzkl1íčil-o a mamo iby:!Jo š1a(p1ati }e, rostlo· a vy~ 
kvetlo v revo:l,uCÍ. Od r,evoluce fr,a;noo,uzsk,é rolZvíj í se na R:.llSi stiJl.t 
víoc a více 1Jo~ 11eakce SI pokrokem Reakoe snaží s.e vypl!leniti jakékoli 
n.áZ'ory, které s IOfideJ!ním 'P'ř,esvěd,čením !fleso'llha.asily, . neštítí s'e nej
horších 'P'rolstř-edkiŮ: ~a 1St-u,pňuj'e se až d:o choro:hn6 nesmyslnosti P'ooze 
pod dojmem vítě.Zlství 'postUJpující ldemo kraCÍ'e v Evnolpé aJ plOd dlO1I111em 
vtJ.,astnÍch iplor,áž'ek ve v.nější i Vlnitřní .po1itice, test občas nucena couvat 
(zrušení n,evloUlClictví, kOllllslf it u oe}, laby jakmile tlak trochu povolil, di
skreaitovalh, 'P'řiv,edl,a ad alDsurdum reformy. které jí byly vyrvány 
Bílý teror - již tehdy olbjlťv il, se tento pojem - vybičujie revoludo
náře k a:narchismu, t ,erori.smu, :nihi1ismu a spojiuije plOd Jedním \p'ra'po
rem inte1ige'nta, . mužíka i dBiníka Nebof i dělnická otázka přichází 
k životu a r,eakC'e 'lllemohllia t'Omu zabr,ániti. Vyskytl se jí totiž 'novf 
nepřítel: hOtspodář'Ská kris'e, ,a. ta dCl!nuhla carské Rusko., 'élJby !Samo 
p-roktOpa!lo 'čínskou 2leď, kterou se obehna;llO. Doc11ází k zajímavým ah .. 
surť.nos1Jem: alblslocr:utistické Rusk'O :U1Zavír,á 'SpíOLek s repl\.l.b~ikQu; ,fran
oouzskou, 'Poněv,ad'ž paříŽlS~á Ibflwsa vza~'a v 'Ochran:l ruské 'papíry, theo~ 
kratické Rusko snaží · :$Ie získat židovský kapitá!l, středověké Ru'Sllro 
musí 'PoQfjJ()rovat Iprúmy;st Kríse tato j.e komlp,l!iková!na krisí .aglriTnÍ: 
mužíci i šlreťh'ta je p'ř,ed~uŽlena a vLáda marně hl·ed'á východisko; pod
porujle hlllavně šff:ech1:u, v níž vidí ,podlpiOru svého systému. N eoosta.t.ečn.áJ 
osvooozovaCÍ metoďa a .nes.pravooIiv:á distribuce půdy, ,nízký vÝlnos, 
kUlturní ZaJOlStalllOlst mužíkova: z to'hlo všeho vyrtŮistá' tato kris'e, kom .. 
plilw'vaml případy akutního h[adu, 'nebyla a dhsud -není lodstrianělna. 
Zatím r.eakce je iplosíllena vZ!nikem terlOrÍlstickéhD, proti-revoGulČ'ního "Svazu 
ruskéhJ< národa", Zlnámého po oelllém 'Světě pod' jmiétnem ,,,Člernié !Sotně". 
Neštítí se nlejlOh1avnějších ;prostředků: inscenují se oeJé Txocesy a lpo .. 
gromy, pdide 's C\JČaJstnÍ 'Se pomocí a~flntůJpro'vokatér.ů 'plřímo Z!>OčÍlCllů , 
a at'entátlŮ. 'na vynikající i()1S1oib~ car.ství, jen ab.y bylo duvod'u k piflO- . 
náJs1edování. RevotuČlní OIrg,ami:saoe :pt~praveny o své Mavy, Z1vrhají se: 
na'stává iheiMavé vraž.dění na loblO-u IStr.anáchr

• Círk,ev d,áVi~ SIe úplně 
dto. s1'už'elb n:ej0erněj:Ší reakce, a tak připraví lSe oelý ca-esaropiaJp-ism\ 10 ~P\-. 
sqlednÍ mo-rá[IllÍ drů.ViOd ~vé existenoe. Inteligenoe krutě rozčarováJna, hledá 
zapo,lTItenutí, up'adá v Ipata'logický IStav. ch1arakt.eriso'Vaný dekaldJťincí, :se-
xua1Jsmem (séIJI1ism) a !p-ravtO.u ep-idlemií se!bevra'žed'nou. . 

w !'-všvak kO.flieČlně p'ř,eoe: ttak v.zbuZíu~e protiťliak, živel,ní odJpor revlO-
lu'Cm vre ce1'o-u ZíemÍ. AlbsoJlUtism ZbJéWi1 s 'e sám mož'no,sti smÍméhb> 
vyrovná'ní, ukázéill., že se niČ'emu 'flenau'Či!l l a nic Ineza.poměl: revo-l::l1CÍ 
oviLádUla jediná jilSt'Ota, že jedině krvavá revoluce mÍl!.~e přinásti žádoucí 
rozřešení. ' 

Cclá ruská fjiiloooHe h1Letdá východislro, hl:led;á smysl ru,ské,ho ~i 
"ota, ruského splOiliečenského ř.ádu a historne a myM'enka praktick;ého 
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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 
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