
lÍho, za realitu. Gierke :l
6

) se. 
.lerou rozumí obecnou vůli 
aysli obecn~)U vůli, jak o ní 
(je skutečnost , že vůle jed-
častO' se v celku shodují. 

ké školy nutno zamítnouti 
L theorie k představě stát n í 
myšlenka o státu jako spo
i cítění, myšlení, tělo. Tak 
,de, které jeví se stát jako 
cká theorie slouží jen jako 
ázoru dodala zdání vědec-

'se vydávají za přírodní 
'ocesy státního života jako 
rocessy řídí. A však spojení , 
organislnu tvO'ří jednotIl)' 
ýnkretické nazírání nonna
její dl. Postupuje se takto: 
ělba potravy atd.) prohlásí 
lahy. jež těmto »zákonllll1 «, 
l1ěvadž odporují těmto při
:h zákonů pak odvozují se 
10U direktivou pro or.gani
něšuje dya docela rozdílné 
iti má, je úplně v koncích , 
ti zjevy positivního práva. 

tedv i y sociologii, určitý 
ačí l~ vysvětlení přírodního 
~ní nic jiného než myšlen
Lní změn ve vnějším světě . 
její sLoupenci, že skutečll é 
{l; však má-li se něco říditi 
rodní, nýbrž norma. 
lické, jak se jeví u Gerbra 
jeho .názoru o státní moci: 
ku myšleného jako osoba. 
:ní .život směřujícím duchu 
'odní síla. (Gerber str. 19.) . 
L, béřenlc-li Doiem vůle Ire 

Není nějaké společné vůle 
;poJeénosti , které n1!1 ii c;:no~ 
:.1sou státy. Je-li státní moc 
ivním projeveln této moci , 
'šak ony Inohou vzniknouti 
~ státu projevující se v zá
vúlí sociologicky odlišn)'ch 
lZ vůle znamená juristicky 
hoduje se theorie o státní 

taatsrechtes, str. 5. 

moci, jako vůle státu s theorií o stát])] moci jako moci panujki . 
Jen v)Tchodisko je různé . 

III. Státní moc je platnost právního řádu. 

Vycházejíce z předpokladu, že stát je právní řád , pokusili 
jSl11e se dokázati , že není možno konstruov~ti pojnlovou

o 
~?n

tradikci mezi státem a právem. Tínl odpadla I možnost tvurClch 
elementll státu a hlavně státní moci. Všechny aUributy, jimiž pa~ 
nujfci theori e snažila se odlišiti státní moc chápanou j!nak l~ež 
normativně se nedaří a patří jen právnímu řádu. Je to Jen prav- . 
ní řád, jenž poroučí, vládne, ilUtí, je původní a má svou vlastr!í . 
Inoc, je svrchov~ný a není lnu možno uniknouti. Státní nlOC Je 
jen objektivní 'platností právního řádu. »Specifický vzt~h na 
jednotu svazku, přičítání státu, je rnožno jen na podklade ~or
mového řádu, pOlllOcí něhož jednotlivá lidská jednání teprve JSou 
vyzvednuta z nekonečného mnnžstvÍ lidských jednání, jsou spe
cificky nornlativně kvalifikována a spojena v onu jednotu, která 
se l~a~ývá státenl. Poněvadž tento řád mllže býti jen právníul řá
dem , nlusí státní nlOC býti právní nlod t. j . specifickou mocí 
práya t. j. jeho platností2'7). 

~ . 

Z P R li V Y. 
Odborníci ve vládě - vadou demokracie? Otázka odborník Li 

ve vládě čitá se za vadu denl.Okracie. Není to však vada demo · 
kracie , tedy vada zásadní, nýbl'ž vada v provádění d emokracl c, 
tedy úada formální, vada organisační. Problém odborníků-poli · 
tiků Je pr()blémem vývo.iovýnt, je prolJlémem stran, problémem 
politické struktury státu. Naše sil'any politické nevyvodily dosud 
[l,~ech dů:)ledků ze vzniku vlnsfnillO státu, z toho, že se staly ze 
st ran vládně i státně oposičních stranami vládními a státními, 
čili, jak se II nás říká, stáLotvorn~ími " J{ lÍ.koliim výlučně oposič
ním stačili jim plně odborníci v agitaci a demagogii. Pravím: 
stačili, poněvad:' není Lo omluvou, že si liž tehdy nevypěstovaly 
mezi sebou generaci poZžtiků - odborníků , nýbrž spokojily se na
nelvýše s příležitostně politisujícimi odborníky. 111 ezi nepolitic
k!Ím odborníkem a polilikcm-odbornikem le veliký rozdíl. Nr:
p o I i t i c k Ý o d bor n í k i rpi oproti politikovi obyčejně n e
dostan'em pl'llinosti, nemá politického přehledLl? svým odbor
nictvím je stJ'hován k al.ltoritář~tví a liným předsudkllm, které 
Jsou neslučitelny s poliiickoll prulo;í, n emá os-obnlGh známosti 
ani z]alšeností parlamentnfch. neinn rllUny vy}ednávaci a z toho 
vyplývá, že také nemá dosti odvahy nel)o schopností, své, třeba. 
dobl'é myšlenky, realisovali přes veškeré nesnáze parlamentní, 
nebo l .. .'onetně volí pro tulo realisaci špatnou cesIu. A tll pl:i-

26) Kelsen: Al1g. St., str. 97. 
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cházíme k tomu, že i odbornici jsou dvo;iho druhu: theoretičtf 
a pl'aktičtí. T heoretiku ubifi administrativní provádění /ejich 
myšlenek a přivádí /e často ad absurdUlll. Pr,aktici, na př. úřed
nici, nedovedoU se pohybovati mimo své milieu, a omezu/í se 
nutně ne/výše na zlepšování technické administrativy, vyhýba
Fce se zásadním otázkám, poněvadž si .iednak zvykli za svého 
úřadu považovati }e za sacrosanctum, }ednak nechtělí se vY-'
stavovati obtížím parlamentního lednání , kterých se hroz!. 
SamozřeJmě platí i tu vÚiimky. Jsou i u nás, odbornici., kte ří 
jsou l'ozem.lmi politiky, kteří tedy maií předpokladu 1ák osobní, 
tak věcné) pro odborníka i politika. Tim zdálo bU se, že jsou. 
předllrceni pro vMdu . Skutečnost nás však pOl1či o opaku. Zpl-1-
sob, jaký nI se na př. u nás demokracie provozu.ie, tipu}e povo
lání politiků-odborn fkťl, kteří ne.isou politiky profesionálními, 

. n~íbrž snad naneJvýš- amateury, za nedemokratické. Přes to, .že 
nikde n edá se dovoditi, že vláda nepoliiiků, zodpovědná par[a
mallu, by byla v odporu se zásadami parlamentarismu i def!!.o
kracie, .ie pochopitelno, že strany se .tí brání, poněvadž thn do
kazll.fi SVOll neschopnost vládu převzíti. T. zv . odborníkům T}f 

vládě Se vytýká, že .isou absurdností v parlamentě už tím, že za 
nimi nestalí žádná strana. To Je omyl. Za každou vládou musí 
sMti parlamentní většina , jinak se vMda musí poděkovat. A 
strana Ílemá podporovati ministra proto, poněvadž }~ to .ie.if 
straník, nýbrž proto, že sOllhlasí s lim, }ak Spl'ClVU;e svů/ resorf. 
II této věci bylo by posuzovati odborníky }ako parlamentní plus: 
poněvadž }ednak skutečně uplatzíulí zásadu dělené moci ve 
státě, kterou uvedla stranická státní správa ad absurdum, led
nak nutí strany, aby svou podporu vládě řídily důvodU věcnými, 
nikoli ohledy stranickÚmi. Je-li ve vládě pouze ' p o I i t i k - n f; 

o d bor n í k t. .t. bez odborné znalosti a bez odborných ambici, 
má vždy namysli spíše zájem své strany, nežli zá.tem svého 
strtfu. Je to pochopitelné, poněvadž celá jeho dosavadnf činnost 
směřovala k povznesení stranq všemi prostředky. Že tyto pro
středky ne/sou ' volenq časlo dosti opatrně a ne.fsou diktovánu 
ohledy na stát, .te z dosavadních zkušeností dostatečně známo. 
A tak bilance činnosli neodborného politika ve vládě při VÚl 
dobl'é vůli, kterou snad svému úřadu věná.te, .te passivní. Neod
borný politik ve vládě nemůže dáti úřadu, .k němuž byl povolán. 
to. čeho úřad vyžadu.te, totiž iniciativu a pevnou ruku, .nemluvě 
ani o přehmatech, kterých se neodborník-ministr lnůže do
pustiti a také dopollští SVOll laickOlI neznalostí toho, co může 
([ n emůže ~úti, a zase }e i tu takový ministr sváděn k tomu, abiJ. 
používal sv.ého (zřadu J,: posílení . stranu., přehlížcje , snad ne
vědomky. že tím poškoztl.1e .tednak stát přímo tím, že -zneuživn 
strttní administrativy, jednak také nepřiJno lí111 , že demorali
suje tuto administrgtivu. Při polemice s. návrhq na vládu odbor
níkL1 poukazuJe se často na cizinll, že tan? pl'Ú něco podobného 
se neděJe, 'že tam je lninistrem (říká se chybně » může pýti mi-
11Istrem «) .ietl politik. A tu .isme u .iádrfl věci , u pojmu pol i
i i k a - o d b o l' n í k a. Všude v cizině je zvyla;m. že každá strana 
si vychovává řadzz politiků odborníků, kteří kdykoli by strane 

. byla nabídnuta vláda, 
politikové (nikoli s 
kteří se specialisují na 
ovláda/í. Tento zvyk -
kÝlH cílem každé pa 
správa státu. Dlužno 
na tuto vládll co ne} 
povědnost za hídnou 
zodpovědnost voličům. 
zodpovědnost strany v 
a ktel'~j má býti na ni 
vláda, a která by .ti n 
význmn. Tím si vysvěl 
strana poměrně 1nladá, 
Cl lo něktCl'ými lidmi 
Politický boi je přípl'a 
každé stl'any. Proto se 
padla . Nejsou tedy v 
strany sto lící, protože 
politiků-od borníků 
kde strany těchto odbo 
odboJ'ně. vývoj našich 
.tich cílem, činnost je" 
také nebylo třeba poli 
bylo, Jich nemáme. 
vMda, vyvinula se a 
zíi:elem a cílem, ačko 
stala se vláda, stát, kt 
kratickúch pojmů m 
musí si uvědomiti, že 
instituci jalovou, .zbyt 
a stávají se příživník 
pro stát «. A heslo to s 
mítají se politici. Poli 
cuje pro dobro a s 
státníkem, kdo pra 
utrpěla i jeho strana. 

. Světová měna. N á 
l'ádal vánoč.ní anketu o 
u s kutečniti. 

Až na vý-jimky CL 
St,amp), ktdí prohlašuj 
ši.na účastníků ankety 
v doh ledné době nem 
muth v. Gerlach, Dr. 
Dr. Václav Schuster). 
by byla možná, kdyby 
však rozdělen na hosp 
z nichž každá bude n 
skupiny, t. j. rytmu 
notné s \'ě tové měny o 
a , je vlastně jen požad 
z u vědomění si ško d. 
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urdum. Pr.aktici , na př, úřed
ma své miliell, a omezuJí se 
ick é administrativy, vyhýba
iž si jednak zvykli za svého 
tllm, Jedna k nechtělí se v y:.. 
l ednání, kterých se hrozí. 

ou i u n ás, odbol'níci, kte ří 
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[ll neznalostí toho, co může 
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á se chybně » může býti 11Ii-
Jádra věci, u polmu pol i
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ků, kteří kdykoli bq strane 
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byla nabídnuta vláda, by ji nlOhli převzíti, A .isou to vynika}ici 
'politikové (nikoli snad ně,;aká odbornická druhá garnitura), 
kteří se specialisuií na určitý od búl' tak, že od bol' tento opravdll 
ovládají. Tento zůyk je přirozeným důsl.edkem , toho , ž~ politic~ 
k Ýlll cílem každé parlamentní strany lest vZada, t. ]. vlastw 
správa státu. Dlužno tedy vynaložiti vše, aby každá strana byla 
na tuto vládli co neJlépe připravena. Vláda .ie v prvé řadě zod
povědnost za iú dnou správu státu, zodpovědnost parlament ll , 

zodpovědnost voličům. A 'talo zodpovědnost předpokládá také 
zodpovědnost stl'any vůči sobě samé, že .te s úkolu, o který usilufe 
a ktel'l] má býti na ni vložen. Sil'ana, . ktel'é by byla nabidnuta 
vláda, 'a která: by .ii nemohla převziti, ztratila by svůj existenční 
význam. Tím si vysvětlujeme) že v Anglii na př. Labour Párty, 
strana poměrně mladá, mohla docela dobře obsaditi celou vládu. 
a to některými lidmi odbol'ně nesporně vynikaiícifTIi (Snow~en): 
Politický bo,; je přípravou. V láda Je ,;akousi zkouskou dospelostz 
každé strany. Proto se každá strana dobře připraví, aby nepro
padla. Nejsou tedy voláni v cizině do vlády odbornici lnimo 
strany stolici, protože jich stl'ana nepotřebule) kdpžv má svý~h 
politiků-odbonúků sama dost. To ovšeln neznamena, z e se u nos, 
kde strany těchto odborníků většinou nemají, musi vládnouti n,e
odborně. vývoj našich stran nepřipravoval Je vládě , n ebylo to Je
jich cilem, činnost jejich byla spíše vůči státu negati.~ni a p~'oIO 
také nebylo třeba politiků-odborníků a dnes, kdy by Jlch potreba 
bylo, jich n emáme. Tím ) že stranám nebyla ycílem a ÍLče lenl 
vlúda, vyvinula se absurdnost, že sll'ana sobe ySaJna s!ala se 
úi:elem a dlem ) ačkoli má b~íti pl'ostředkem , a z e pl'ostredkem 
stala se vláda, stát, které měly b~íti cílem . Tato zvrácenost demo .. 
kratickúch pojmů musi býti odstraněna převÚchovou., St~'an1-J 
musí si uvědomiti) že zásadou »strana pro stranu « stavaJi se 
instituci ;alovou, zbytečnou, škodlivou, zbavují se svého určení 
(( stáva;z' se příživníkem státu. H eslem nwsí opět búti »stl'ana 
pro stát «. A heslo to se .tiž cíli, když se volá po státnících a od · 
mítaii se politici. Politikem se míní politickú předák, klení pra 
cu;e' pro dobro a slávu strany, třeba by tím utrpěl jeho stát) 
st6tní]ceJ7i , kdo pracuje- pro dobro a SlnVLl státu , tř e ba by tím 
utrp'ěla i jeho strana. . ara 

. Světová měna. Národohospodářsk)'T tý denník »\iVirtschaft < usp o
i-ácl a l vánoční anketu o tom, je-li světová měna žádoucí a dá-li se 
u skutečniti. 

Až na vý jimky (Loucheur, N itti, Krassny-Kr~ss i e n , s.ir J osi~h 
St.amp ) , kteří prohlašují světov~u JTl~nU ;- a a

v
bsur?ll1 , . sho~~Je se, vet

šina účastníků ankety v tom , ze svetova mena Je SIce zadoucI, ale 
v do hledné době nemožn.a (L o rd d 'Ab erno n, Norman A nge ll , H ell
l11uth v_ Ge rlach, Dr. A rtur von Gw inn er, VV , Kux. Dr. KarI R enner, 
Dr. Václav Schuster). Min . ing . Jan Dvořáček soudí, že světová měl~a 
by byl a m ož ná, kd y by ce l)', svě t byl h osp odář ským ce,lken;. ~oku~ Je 
vš ak r oz děl en na hosp odár-ské skupiny , bud ou t ake ru zne meny, 
z nichž ka ždá bud e n ejl ép e v yh ovov,a,ti hospodál- skému rytmu syé 
skupiny, t. j. rytmu výroby, s po tř eby i ob ěhu s tatkl~: P O,žadavek j c c1~ 
no tné svě tové měny obj evuj e se vždy v dobách. r,n enovy ch ~ luktu~-c; 
a · j e vla s tně j en pož ad avke l11~ úpln é měnové stabllt_sace ,_ ktery . v~ nl,ka 
z uvěd om ěn í si šk od, kt eré utrpí všechny státy, JakmJle v Jedll1em 
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z nich dojde k poruše;J.í měny se všemi následky p oškozujícími m ezi_ 
národr:í o bchod. Tato chyb a dá se odstraniti sys tem em úplně stabil
ních národních měn, jichž vzájemný směnný poměr je konstatní. Po
dle mlD. cira J os. F o ř t a v .no rmálních i abnormálních dobách závisí 
stav měny každé země n a duševních a morálních potencích, t. j. n a 
kulturním stupni dotyčného národa. Dokud j'sou m ezi národy v té tu 
věci hluboké rozdíly, je myšlénka jednotné světové měny pouh ou 
utopií. Dr. Friedrich Fu n der, ch d red aktor vídeňské »Reich" po st « 
za s'~ává, že s politického hl ed iska je rněna částí hospodářské čl. vojen
ské výzb r 0 je státu. Otázka m ožnosti světové měny je tedy otázkou 
možnosti všeobecného trvaléh o světového míru. Pí-ed úplným a vše
obec ným odzbroj ením, kterému musí předcháze ti i-ešení všech roz
lučujících velikýchproblémú národních , ,politick)' ch, koloniál ích čl 
sociálních , j e svě tová měna j en krásn)Tm snem. Řada národo ho spodál-ú 
vid í možnost uskutečnění světové měny v postavení všech měn na 
zla t ou hasi. Tak na pi-o podl e prof. dra C. Hor ~ č k a světovou měnou 
se míní zřejmě ten stav úpravy měnové, podl e níž by se mezinárodní 
dohodou ve vsech s tátech vzala za ménový základ určitá všude stejn á 
váha zlata . Tím by n as talo veliké zjednodušení, pi-epočítávání by od
padlo, placení do CIziny. n a cestách a pod. byl o by pohodlnější , by l 
by to pod sta tn )' krok k rozš íi-ení světového h ospodář s tví. Taková 
světová měna se n edá však za c1 an)'cb poměrú u skutečniti, poněvadž 
j ednak ani dn es ani v dohledné budoucnosti nebudou moci z,avésti 
všechny státy světa úplnou zlatou měnu s volnou směnite l ností ban
kovek, j ednak také proto, že historické tradice a pres tiž budou vždy 
překážeti tomu, aby se větši státy vzdaly svých dosavadních měn rt 

peněžních jednotek. President Rakouské Národní banky Dr. R. R e i s c h 
pokládá Zla mo žn é i žádoucí, aby měny všech zemí byly vybudovány 
na z laté h odnotě; země p i'-i tom podrží i na dále své národní měny , 
poněvadž oběž ivo n etvoi-í v žádné zemi v),]učně zlaté mince, n)rbrž 
dop li1ují j e bankovky a jiné úvěrové prostředky, tím spíše, že směni 
t eln os t za zlato n ebude skoro ve všech evropských s tátech hned tak 
o bnovena. Pl-i bankovkách a jiných úvě rových prosti- edcích bud e však 
hráti značnou r oli souča s né po suzování poměrú země a dt1Vě r,a k ce
dulové bance, kdežto při zlatých mincích nepřijdou tyto s ubj ektivní 
prvky v úvahu. Při , effektivní zlaté měně musí se drže ti fluktuace 
kursová v mezích objektivně určitelných zlat}'ch relací , avšak za po
měrú, které se dají skutečně očekávati, i po všeobecném přecnodll 
k zlaté měně, budou se pohybovati tyto fluktua,ce v hranicích trval e 
širších, které vsak budou ovšem menší než v posledních létech. 
Alb e r t T h o m a s, ředitel Mezinárodního úřadu práce pokládá za 
hlavní současný problem všeobecnou stab ilisaci národních měn n a 
zlatém podkladě , a to buď n a základě s taré nebo nové kovové parity) 
při čemž by bylo bráti zřetel na určit é znehodnocení. Po válce by 
bylo bývalo snad možno pokusiti se o světovou měnu, nyní však se 
již poměry změnily. Prof. Dr. O t h in a r S pan n považuje zlat ou 
měnu za nemožnou, poněvadž p odkladem peněz není ani nějaká 
vlastnost zboží, na př. zlata, ani POUh)T právní akt, nýbrž »kapitál 
vyššího řádu«, t. j. peníze jsou připoutány k organické spojitosti 
všech hospodářských prostř~dků státně organisované 110 spo;dá~ ské 
společnosti; proto je těžk,o udržeti v pol1l1utých dobách i menší min
covní a měnové unie, natož světovou měnu. M r. C. V i s ser ing 
pokládá světovou měnu ve formě bankovek nebo mincí za absolutně 
n emožnou , p oněva dž směnečn é l<:ur sy nepřestanou podávati hospodář
sko u situaci každé jednotlivé ho spo dář sky jednotné země. Na této 
s kut ečno s ti utvoi'-ení světové měny nikdy nic nezmění , právě jako se 
n evyrovná v rú z11)'c h klimatech teplota tím, že se zavede st ejné roz
dělení stupi1ú na t e ploměru. Světová měna jako platební prostředtk , 
kt er)T mt'1že jíti cel)Tm světem , ji ž existuje a to ve formě z1.ata, které 
ve světovém hospodář ském prOVOZli vš ud e se d{l po užíti jako směnn~:r 
p rostře d ek. Dr. Lep~t-, 
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Ještě Stálý výhor. § 54, odst. 2 ú stavní listiny pi'-edpisuje, že stálý 
v)"bo r volí se ihned, jakmile se ustaví obě sněmovny. Zpráva o prvních 
schůzích obou komor nového Národního Shromáždění neobs.ahuje nic 
o volbě tohoto v)Tboru, ač jiné v)-bo ry (na pi-o immunitní, inici ativní 
ap.) bvly už zvo leny. Nebyl-li s tálý v)I bor skutečně dosud zvolen, 
jest to ·podivné. J ednak proto, že j e proti~á~onné, j,edna~ proto, ,~e 
stá lý vý bor funguje n ejen v době, kdy nen} C1l1no Narodni ?hromaz: 
dění takže by snad na j eho zV'olení bylo ca,su dost, ale take v dobe 
zasedání parlamentu. Tu jest ovšem je~o funkce jiná .. Podle, U S t~~10 -
vení §§ 81, re sp_ 80 jednacího řádu snemoven, a § 4 Jedn ac,iho r adu 
Stálého výboru mliže býti ,tomuto ,'V)IbOrll ulozeno s?uhlasn~m uSl; e
sením sněmovny poslanecke a senatu, aby podal obe~a sn~??ovnam 
spo l ečnou zprávu O naléha,vé osnově vládní, n,ebo v tech pnpad eoc~l , 
kdy usnesení obou sněmoven spolu nesouhlasi a nesouhlas nemUZé 
b)Tti o dklizen podl e § 44 ústavní listiny. V p:vém J)říp':,dě jde o zk:-á~ 
c cní i-ízení (ph návrzích vládních), v druh em pn.pade o odstranenl 
n cso uhlasLt mez'i oběma ' komorami (při návrzích vládních i iniC! _tiv
ních ) . Platí snad pro zákonodárce stará i- ehole z dob absolutismu: 
P ri,nceps legibus solutus? ~ " o 12?S-

Státní rozpočet republiky Ceskoslovenske pro rok 1926. Dulezltc- f, t, 
jcž dnes obecně veřejným financím je přisuzována" nutí věnovati zvý
šenou pozornost každé, zvláště informativní }právě, p~edl.nětu tohoto 
se týkJaljící. 3. číslo tohoto ročniku »Vše_hrdu« pnneslo steJno~r:lennou no
ticku, v níž se uvádějí skutečnos1ti, s nimiž nelze zcela souhlaslh_ Tak l:ned 
první tvrzení, jež převzato z oficiósního n~'šeho tisku , nelze, ,uzn~h ~J 
správné_ Prvním aktivním rozpočtem re.publIky, a to 1 podle uce~l11 , uz~
věrky, což zvláště padá na váhu, je r<?~pošet pro rok 1921. ?~atn;,l v):
daj e bez investic činily tehdy 18.157 tmhonu, pnJmy 20.258 mihonu K~. 
Z přebytku Z.IOI milionu uhrazeny pak investi~e. v o obn.osu 1.775 mi
lionú Kč, takže i potom jeví se přebytek 3~6 mdlOnu ,~c', Tento , »s ta·
bili sačníq: (Englišův) rozpočet je tedy prV111m ~ovnov~zn~m bud,zctem 
republik~. Roz~očet pro rol~ ~926 je te~y . d:-uhYrt;l .a~{hv,nlm b'7d,zete~TI , 
chceme-h prVl11m po def lacl11m obdobl, Jez dehl11t1vne ,uzavir~ V,I a
ceje se znovu k stabilisaci, jež tentokrát e nabyla pevneho pravl11ho 
podkladu novelou zákona o cedulové banc e. 

Výsledku toho bylo dosaženo hlavně zvýšením státních pnj1TIů , 
tedy zvýšením tlaku na národní hosp'odářství , ypr?středkem to ,tedy 
hodně tíživým. Snížení státních výdaJŮ , po ,nemz, ?louh.o y ~:, uZy ve 
veřejnosti volalo, nemohlo ani v tomto rozpoctu byh zI?--ac~eJ~l mero,u 
provedeno . Zklamaly zejména výsledky t. zv. r e s t ~ I. k Co n 1 h o z~
kona, jež rozpočet eskontuje značným obnosem 473. ~ll1honu; ale yva
žíme- li že pense s tím související vzrostly o 247 mlhoni't, redukUje se 
tei1to obnos n a úsporu 225 milioll.ú , jež nejsou však ani takto sku
t~čnou úsporou" ne!?oť tada ,dosavad;lích o_ s O ~ ~ í ,c h vyd~ní byl~ 
presunuta do vydaJu ve cny c h . (l-lat PlopusteI?ych zamestnanCll 
fio-urLlje jako výdaje za práci honorovanou dle denl11 mzdy!) 

b Vyloučení zvláštního rozpočtu inv estičního stalo .se v dúsleydcích 
zákona o komercia1isaci státních podniklt nutným Jel:o dopInkem. 
Státní podniky 111ohou odtud bý ti uváděny v rozpočtu J~n. S':)T111 l~?·
n cčn:)Tm výsledkem (přebytkem nebo scho?kem) a, s~ s,~ym~ 1l1vest~c
ními poti-ebami jsou odkázány na úvěr Jako kazdy radny .?,odl11k. 
I tento úvěr je preliminován rozpočtem pro, rok . 1926, ~ t~ .ca~tkou 
870 miliol11\ jež stojí mimo rozpoč,et; te,dy prece, Je z~e )akysl »ll1ve
stiční « rozpoéet. Rovnováha rozpoctu vsak se t l~tO. ~I~eren:, neporu~ 
šuje za předpok l adu, že podniky úvěru toho potr,~buJ~CI, m~Jl :,e ,svc 
bil anci řádně rozp očteny amortisační kvoty a pnslusne zuroceI?-l, a 
zltstávají- li ph tom aktivními. O statní in,:estice j sou výhra.dI?-ě Il1VC

sticemi administrativními, spadajícími vět~1l10U do o?,oru, m1l11sters,tva 
vei-ejn)'ch p rací, je'ž zcela správně jsou zarazeny do ~a:tneho rO;P?,ct,'..l: 
protože se týkají staveb vei-ejn:)Tch budova zařízení, J:z. nelze uz C1l11t1 

závisl)'mi na vyskytnutí se pi'-íznivého úvěru , Tyto adml111 .trativní inv c-
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stice jsou v rozpočtu fundovány obnosem kolem 500 milionů. O tento 
obnos je také rozpočet pro rok 1926 vyšší než rozpočet pro rok I925, 
který vykazoval mimo to investiční rozpočet asi 1300 milionů. Uvá
žíme-li, že z těchto 1300 milionu věnováno 800 milionů investicím pod
nikov§m a 500 milionů investicím administrativním, a dále, že roz
počet pro rok 1925 končil schodkem 272 milionů, je zřejmo, že pod
statně se v rozpočtu letošního roku nic nezměnilo. Jeho přebytek do
sacžen jen zvýšeným tlakem na národní hospodářství, jež už v roce 
předchozím volalo po snížení rozpočtu v poměru k stabilisované měně. 
Tento problém zůstává í za zlepšenf-hci stavu našeho hospodářství, 
pozvolna se zotavujícího z deflačního tldobí, dále problémem velmi 
ožehavým. 

Rovnováha rozpočtová může však b)Tti velmi vážně otřesena, ob
jeví-li se, že preliminovaná čísla příjmů nejsou dobře fundována. Upo· 
zornÍm jen na některá. Vyhoví-li se požadavkům uhelného průmyslu 
o zrušení daně z exportovaného uhlí, snižuje se tím preliminovaná daň 
o 55 miliunů. Příjem z cukru, rozpočtený obnosem 220 milionů zmenší 
se o jednu čtvrtinu, neboť smlouva z cukrovarníky končí měsícem září 
19'26. Konečně zvýšením tarifů bude menší i výnos daně . přepravní. 
Jiná překva;pení nejsou rovněž vyloučena, neboť při preliminování pra
cuje se vždy odhady. 

Hlavní však obtíží odhlasovalného rozpočtu pro rok 1926 je okol
no s t, že nebéře zřetele na dvě otázky velmi důležité, jež nutně musí 
b)íti tohoto roku upraveny a ťudíž v.yžádají si příslušného odrazu 
v rozpočtu. Jeto otázka úpravy platlt státních zaměstnanců, jež v.y
žádá si jistě částky 600---.700 milionů, a otázkla daňoV'é reformy, od 
níž obecně se očekává nejen unifikace daňových předpisů, nýbrž i pod-
statné snížení daní. ' 

Neuspokojuje konečně ani formální stránka rozpo'čtu, jehož de
finitivní úpravu na podkla:dě zvláštního zákona vzala sj nová vláda 
za jeden bod svého programu. Odstavec toho programu, týkaJjící se 
finanční politiky stá,tní béi-e také zřete1e na obě shora uvedené otázky, 
při čemž ovš em připadne hlavní úkoi novému ministru financí. 

V. Vybral. 
Dějiny stavby pražské právnické fakulty v obrazech" tak by bylo 

možno nazvati řadu shzz a detailních návrhů a plánlt, které byly 
shrnuty na výstavě pozůstalosti J. Klotěry v Obecní mdomě pražském. 
Lze tu sledovati osudy její stavby od prvních počátků, kdy ještě šl::> 
o to, jak postaviti proti sobě dvě budovy dvou universit, německé a 
české, pak fási i-ešení theologická - právnická fakulta VIS a vis a 
kopečně' poslední, ' souč:asnou, stav nynější. Poněvadž stavba už počala 
čl také podle ujištění vedoucích činitelů zdárně pokračuje, doufejme, že 

.-je to stadium skutečně poslední. Ale .přesto bude ' asi tento pi-ehled po
CUai11)T na výstavě Kotěrově unikátní, protože pravděpodobně už se 
všechny návrhy pospolu nikdy nesejdou. Čao 

Starobní podpory pro t. zv. osoby přestárlé. Ministerstvo sociální 
. péče vypracovalo vládní návrh zákona o starobních podpor~ch pro 

osoby, jež vzhledem k svému věku nejsou účastny sociálního pojištění. 
Návrh ten má 14 paragrafů a obsáhlou důvodovou zprávu. 

Podpora starobní má činiti dle návrhu 500 Kč ročně pro osobu; 
poskytuje-li se dvěma osobám, žijícím ve společné domácnosti, snižuje 
se na ročních Kč 300'- pro každého z nich. Osobám, které dostávají 
zclarma byt nebo výživu nebo jiné úopatření, snižuje se podpora 
podle ho.dnoty těchto zaopatření. O podporu bude třeba žádati; žá
dosti ty bude nutno .podávati u obecního úřadu bydliště a rozhodo
vati o nich bude politick)T úřad 1. stolice. ,Podpory Poukazovány 
budou měsíčně pi'edem a nemají právních následki't podpory chudinské. 

K úhradě ' starobních podpor má býti použito nejprve prostředku, 
po skytnutých zákonem ze dne 21. prosince 1921, ' č. 483 sb. z. a n., 
kter)Tm se určuje peníz 130 milionů Kč k účellun sociálního pojištění; 
.nes taČÍ-li p~l1.íz t ento, mi bý·ti opati' ~na úhrada . z běžných pi-íjmi't stát-

ních. Zákon má nab),ti 
se zákonem o invalidn' 

Zákon má se vztah 
nejsou schopny výdělku 
ním i příslušníky, nepoží' 
pojištění, o požitcích 
ných zaměstnanců; z 
mohou dosíci nutné v)' ži 
dle předpisů občanského 
státní občané, ktei-í 
se práce a 0'soby, 
trestního. 

Podle odhadu bud 
v'áno asi 80.500 o.sob, z 
roce budou činiti přib 
osob bude ovšem rok 
než desetinu osob pod 
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u antikvářů, bylo sk 
Budiž dovoleno vzpo 
do tohoto století J 
zemských desk v če 
poněvadž i jiné pamá 
ský archiv byl sem již 
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»0 vykonavatelnosti 
rence z r. 1925«, na níž 
jistě velmi zajímavé. P 

Realisace župního 
otázky župního zříze 
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poměru k stabilisované měně. 

ci stavu našeho hospodářství, 
údobí, dále problémem velmi 

b)rti velmi vážně otřesena ob
nejsou dobře fundována. Dpo. 
)žadavkům uhelného průmyslu 
žuje se tím preliminovaná daň 

V' obnosem 220 milionů zmenší 
krovarníky končí měsícem září 
lenší i výnos daně přepravní. 
t, neboť při preliminování pra-

'ozpoCtu pro rok I926 je okol
relmi důležité, jež nutně musí 
~ádají si příslušného odrazu 
státních zaměstnanců, jež V,y
a otázkla· daúoV'é reformy, od 
\ňov)T ch předpisů, nýbrž i poq-

IÍ stránka rozpo'čtu, jehož de
I zákona vzala si nová vláda 
:c toho program~, týkélJjící se 
na obě shora uvedené otázky, 

lOvému ministru financí. 
V. Vybral. 

kulty v obrazech" tak by bylo 
návrhů a plánů, které byly 

ry v Obecní mdomě pražském. 
prvních počátků, kdy ještě šb 
IVy dvou universit, německé a 
)[ávnická fakulta vi'S a vis a 
ší. Poněvadž stavba už počala 
zdárně pokračuje, doufejme, že 
sto bude ' asi tento pi'ehled po
protože pravděpodobně už se 

Čao 
přestárlé. Ministerstvo sociál~í 

o starobních podporách pro 
)u účastny sociálního pojištění. 
důvodovou zprávu. 
V'rhu 500 Kč ročně pro osobu; 
e společné domácnosti, snižuje 
nich. Osobám, které dostáv;;ľjí 
wpatření, snižuje 'se podpora 
,dporu bude třeba žádati; žá
ho úřadu bydliště a rozhodo
itolice. ,Podpory Poukazovány 
h následkú podpory chudinské. 
{ti použito nejprve prostředků , 
ince 1921 , ' č. 483 sb. Z. a n., 
k účelÍ1m sociálního pojištění; 
úhrada· z běžn3T ch pi"íjmú stát-
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nkh. Zákon má nabýti účinnosti dnem I. července I926, tedy zároveií. 
se zákonem o invalidním a starobním pojištění dělníků. 

Zákon má se vztahovati na osoby, které překročily 65. rok věku, 
nejsou schopny výdělku, jsou nemajetny, jsou českosl(:)Venským~ st~t
ními příslušníky, nepožívají požitkt':l dle právních předpIsů o socIálnlm 
pojištění, o požitcích válečných poškozenců Il:ebo o požitcích veřej
ných zaměstnanců; zákon nemá se vztahovat! na ty o.s~~y, ~!~ťé 
mohou dosíci nutné v)rživy od osob, povinných poskytovatI JIm .VyzlV~ 
dle předpisů občanského práva. Vyloučeni z požívání podpor JSou tl 
tátní občané, ktei-í jsou oddáni opilství, dále pak tuláci, osoby štítící 

se práce a osoby, jež ztratily volební právo následkem rozsudku 
tres tního. 

Podle odhadu bude v prvém roce působnosti zákona, podporo
v'áno asi 80.500 osob, z nich 25.700 mužÍ1 a 54.800 žen. Výdaje v prvém 
roce budou činiti přibližně 35'5 milionů Kč. Počet podporovaných 
osob bude ovšem rok od roku klesati; ve 20 létech poklesne ila méně 
než desetinu osob podporovaných v roce prvém. Dr. Jindřich. 

České zemské desky do archivu ministerstva v Praze. Ministerstvo 
spravedlnosti právě v těchto dnech se rozhodlo 'přenésti české zemské 
desky uložené dosud v nedostatečných místnostech u zemského soudu 
v Praze na Ovocném trhu do archivu ministerstva vnitra v Praze. 
Tím konečně dostává se tomuto skutečnému pokladu .starého českého 
práva bezpečného uložení a doufejme, že i náležité odborné správy. 
Neboť dosavadní uložení v tmavých a zcela nedokonale vyzbrojených 
místnostech za nevalného dozoru, takže kdysi mohly býti ve známých 
šJechtických sporech v nich provedeny i fa:1sifikáty a dokonce také 
i některé kvaterny se ztratily, aby se jen šťastnou náhodou našly 
u antikvářů bylo skutečně ostudou poděděnou po starém režimu. 
Budiž dovol~no vzpomenouti vlděi::ně akce, kterou podnikl na pi'-echodu 
do tohoto století Jaromír Čelakovský, jenž se domáhal uložení českých 
zemských desk v českém zemském archivu v Praze, do něhož náležely, 
poněvadž i jiné památky stavů českých, zejména, i t. zv. malý stavov
ský archiv byl sem již při jeho zřízení r. I868 přenesen. Tehdy přední 
náš historik snažil se o řádné jich uložení i o odbornou správu. 
Avšak usilová'1Í české strany bylo zmařeno Němci, kteří nechtěli 
vydati desky ve správu naší. Je jisto, že tímto rozhodnutím konečně 
bude zjednána náležitá náprava a zároveň ovšem se tímto skvělým 
darem povznáší archiv mini sters tva vnitra na přední náš státní archiv. 
Bylo by si přáti, aby padla ještě jedna závěra, připomínající poměry 
notně da,leko předpřevratové. totiž, aby nebylo třéba žádati o . přistup 
do archivu ministerstva vnitra zvláštní žádostí, nýbrž jak je tomu 
ve všech .archivech jiných a v cizině zejména, byly tyto bohaté fondy 
přístupny každému, kdo má vědecký zájem. Čao 

. Přednáška Právnické Jednoty v Praze. Ve čtvrtek dne I I. únor a. 
I926 bude přednášeti univ. prof. Dr. Václav Hora v posluchárně čís. 1. 
»0 vykonavatelnosti cizozemských rozsudků podle Halagské konfe
rence z r. I925c, na níž podá výsledky této konference a přehled otázky 
jistě velmi zajímavé. Počátek přednášky o 6. hod. več. Hosté vítáni. 

Čao 
Realisace župního zřízenÍ. Poslední týdny pi"inesly nové rozvíření 

otázky župního zřízení. Vyskytly se hlasy, že žádají úhrnem pone-
,chání statu quo, totiž ponechání zemských celků se zemskými sprá
Vlami politickými a drobných okresních správ politických. Na Slovensku 
by měla býti zřízena nová zerl1ská správa politická (místo ministerstva 
s plnou mocí). Vedle toho mají b)Ttj. z dosud neuskutečněného v histo_ 
rických zemích zákona o župách pi"evzaty župní svazy, t. j. sbor dele
gá-tú patrně podle navrholvatelů okresních zastupitel"tev (sn.ad chtějí 
tyto drobné okresy nazvati župami, což nal věci nic nemění). Uvažuje-li 
se chladnokrevně o tomto návrhu, vyšlém ze strany národně demokra
tické a přijatému příznivě i tiskem lidoveck)Tm - nejeví se přijatelným. 
Zapomíná, že dosavadní organisace správy byla podrobena již dávno 
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pi-ed převratem kritice a shledána nevyhovující. Byly to zejména 
ve lké zemské celky, na j ejic.hž nevhodnost bylo poukazováno. V re,
Pllblice tyto celky vzhledem ku státu jsou relativně - což z hlediska 
správní účelnosti jest rozhodujícím - daleko větší. Autor odkazuje tu 
na svou stať , v 8 čísle »Přerodu<, kde tuto otázku šířeji rozvinul, než 
jest možno v této stručné glose. Rovněž účast laického elementu by 
byla ilusorní při navrhovaném zřízení. Okresy by by.1y příliš drobné 
pro širší akce, řada věcí, ~Č by nezajímala celou zemi by se nutně pře
nesla na zemskou správu (na př. elektrisace území obsahujícího dva 
nebo tři okresy). Avšak příli š veliká působno.st zemské správy by při
nesla zatlačení laického elementu. Neboť neúředník by neměl dosti od
borných znalostí a hhwně volného času i zájmu aby pronikl příliš čet
n:)'mi otázkami, vztahujícími se na tak rozsáhlé území jako jsou zemské 
u lky a proto příliš komplikovanými. Jedním z dllležitých argumentů 
zastáncll zemského zřízení j es t ten, že se tím vyjde ·vs ti-íc autonomi
stickým snahám Slováků. To jes t však názor velmi povrchní. Takovou 
autonomii mlaj í Slováci už dnes (ovšem místo zemské správy jest 
»ministerstvo«) a přece nejsou spokojeni. Dnešní heslo »administrativní 
autonomie c: na kterélúďáci v poslední době zredukovali svůj, dříve 
hodně raC11i<ální program, tuším má za podklad spíše konkrétní stížnosti 
do rušivého zasahování pražských politiků do slovenských věci, n ež n(., 
jlakou zvláštní organisaci. I při zcela zběžném pohledu na situaci jest 
zřejmo, že není řádnou zárukou větší autonomie zřízení zemské správy 
v Bratis'lavi, než zřízení jednotlivých žup - úi'ad v Bratislavi svoti ex 
centrickou polohou a tím, že na Slovensku vůbec jest špatné spojení 
by byl v daleko menším kontaktu s kr.a,jem a s lidem, než jsou jednot
livé župy - zvláště kdyby tu a tam bylo opraveno rozhraničení žup. 
I' aopak zemská správa V' Bratislavi by se pravděpodobně dostala pod 
nežádoucně silný vliv pražských úřadů a, tak by spíše byla překážkou 
rozumné autonomie a decentralisace než jejím nástrojem, 

Pozorujeme-li naproti tomu župní zřízení tak jak bylo upraveno 
zákonem z 29. ll. 1920 - 126 (o zi'-ízení župních a okresních úřadů) 
a zákonem z 9. III. 1920 - IS8 (o správním soudnictví) j est zřejma 
značná jednoduchost organisalce, umoži1ující zjednoduš ení ce lé správy 
dn es tolik naléhavé. Dále značná účas t laickéh o elementu budí naději, 
že bude tak vyvážen jednostranný byrokrati smus dnešní správy. T ato 
účast jest podstatnou složkou organisace v jiných státech Evropy, 
(Fríalncie, Anglie, řada německ)'c h st áHl a pod.) a nikde se nepomýšlí 
- po velmi dlouhých zkušenostech v někt erých zemích - n a její od
s tranění. Jest tedy možno plným právem mluviti o úspěchu laické 
spráJvy. K tomu pt-istupuje, že na Slovensku zupní zi'-ízení tam již za
vedené se plně osvědčilo, a to podle jednomyslného úsudku i osob 
z kruhů národně demokratick)" ch . Ph tom dlužno pamatovati, že právě 
tato část republiky mela dříve nejhorší sa'lTlOsprávu, Tím spíše slibuje 
župní zřízení úspěch v historických zemfch . Dr. Zdeněk Peš.k a. 

Ministerstvo zásobování a - knihy. Podle zprávy, již přinesly 
některé denní listy, má se zabývat Stáiá anketa spotřebitelů stanove
ním směrnic pro knižní aukce a patrně zvláště pro ceny antikvárních 
knih. Popudem totiž jsou hla\vně stížnosti, že nákup antikvárních knih 
je značně ztížen, jelikož prodavač žádá na antikváři přemrštěné ceny 
n eh ceny dosahované v aukcích. Zprávy tyto, na něž reagoval jedin{f 
li st denní (Dr. Thon v N . L.), jsou velice zajímavé. Zdá se, že minister
stvo zásobování v nedostatku jiných oborl1, v nichž by mohlo uplatnit 
svou kompetenci, o níž přichází návratem do normálních poměrl1 , chce 
nalézti si nějak), nový obor působl1osti. Pokud jde o aukce, nesmí býti 
zapomínáno, že zdn.:uvá konkurence vynutí si sama regulování cen knih. 
Nelze pak nikomu předpisovati, c.hce-li dos t at i vzácnou km hu, aby byl 
obmezen v nabídce, podobně jako j e tomu mutatis mutandis i u pro
davače. Ostatně v dražbách jde právě o to, aby bylo co nejvíce vytě
ženo a konkurence koupěchtivých pi-ece u ní rozhoduje. Má-li pak 
někdo z libústky, či s b ě r atelské vášně dáti neobvyklou cenu, je to pron 

pretium affectionis, jež 
konkurence a - zdravý 
Jinak je tomu u knih n 
doby, kdy nebylo možn 
uvítali rozhodnutí nejv. 
na př. musí býti označo 
cena knihy jest poněkud 
př. vydání nového Obča 
na znamenitém papíře 
nejméně 100 Kč, stojí. pou 
opraviti. A co zbývá říci 
chce-li Stálá anketa už 
kde antikvái- nakupuj e 
se čítaly pouze z pi-edvál 
válečné), takže je výhod 
získá proti so°f" pouze 
proč i-ada knihkupectví 
neblahých zjev~ch není 
čeno u' s 1 u š n Ý c h dll ti 
Ceny jejich si zreg'ulují 

T. G. Masaryk: 
Orbis.-Čin. v Praze I 

a vzpomínkách. Tím j 
míná událostí, které v 
pi-edpokladů vznikl svo 
tlClržíme, Zdůvodniti svě 
no sti vystihnouti jeho 
kový~ . V jello velikýc 
otázka j sou charakten 
I života definuje Mas 
sa ryk posledním budit 
p okračuj e v jejich s 
existe nce našeho stát 
rykova činnost lite 
i- ující k osvobození, 
s i všichni dobi-e vědomi 
zájmu, kterému se tak 
v íce), kterému jsme se 
sympatie tyto kl es l~ ~a 
b)Tti reaJi.sovány. VecI 
nini exponovala. Bylo 
mu že, aby doved l pře 
dáti svo bodné místo m 
státniky učiniti z neško 
Rozhodnouti znamenalo 
vědnost. A že vzala na 
v národ a di:tvěru v ty, 
hlavně č i nnost Mas 
opravdovos.tí , byla. to j 
jeho nadšení i real:sm~ 
sobily ten nezvykly ZJ 
uzna li tohoto nepat 
kte rý zastupoval jen 
~\ v tomto obdivuho , 
'vyskytujících vlastnost! 
nep a:třil m ezi nás, ktere 



yhovující. Byly to zejména 
lost byl? poukazováno. V re.
ou relatIvně - což z hlediska 
aleko větší. Autor odkazuje tu 
ll.tO, ,?tázku. šířeji rozvinul, než 
:z ucast laIckého elementu by 
Okresy by byly příliš drobné 
~~ celo~ ze~i by se nutně pře
lsace uzemI obsahujícího dva 
lobr:~,st z,emské správy by při
. ne}:redmk by neměl dosti od
l ~aJ~u, aby pronikl příliš če.t
zsa!lle uzemí jako jsou zemské 
!dmJ? z d.ůležitých argumentů 
3e tnn vyjde vstí-íc autonomi
lázor velmi povrchní. Takovou 
in m~st,o zemské správy jest 

Dn:sn1 heslo »administrati'Vní 
dobe zredukovali svůj dříve 
~dklad spíše konkrétní stížnosti 
~. cl? slovenských věci, než n~. 
eznem. po~}ed~ na situaci jest 
tono~le znzel11 zemské správy 

urad v Bratislavi svou ex 
sku vůb~c jest špatné spojení 
:m a s lIdem, než jsou jednot-
10 opraveno rozhraničení žup. 
,epravděpo,~obně dostala pod 
~ t~l~, by spIse byla překážkou 
;>; JeJ1m nástrojem. 
~ří~ení ,tak jak bylo upraveno 
,1 z;'Pl11ch a. okresních úřadů) 
l~n}m . soudmctví) j est zřejma 
IJ! C1 ,ZJednodušení ce lé správy 
a_lcl~eho e l em~n~u budí naději, 
d atl m.~s dnesl11 správy. Tato 
~ c v Jll1ých státech Evropy 
a p~(.1.) a ni,kde se nepomýšÚ 
kterych zem1ch - na její od
~m n~luviti o úspěchu laické 
lsku zupní úízení tam již za
ednon;yslného úsudku i osob 
n dluzn<; pamatovati, že právě 
;amospravll. Tím spíše s libuj e 
h. Dr. Zdeněk Peš,k a. 
y. Podle zprávy, již přinesly 
l anketa spotřebitelů stanove
~vl~ště pro ceny antikvárních 
1, ze nákup antikvárních knih 
na antikvář5. přemrštěné ceny 
ty.t,o, na nez reagoval jcdin{r 
za]lmavé. Zdá se že minister
rů, v nichž by m'ohlo uplatnit 
I do normálních poměrů chce 
'okud jde o aukce, nesn;í bf, ti 

Sl sama regulování cen knih 
ostati vz~cnou kmhu, aby byi 
Hl mutatls mutandis i u pro
to, ab'y bylo co nejvíce vy tě
. u nI ro zhoduje. Má-li pak 
1 neobvyklou cenu, je to pron 
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p r etium affectionis, jež regulovati nemuze žádný úřad, nýbrž pouze 
konkurence a - zdravý rozum, event. Sla1)1ozřejmě plnější kapsa~ 
Jinak je tomu u knih nezbytnfrch. Ale tam také již minuly nejhorší 
doby, kdy nebylo možno tisknouti nová vydání. V tom směru jsme 
uvítali rozhodnutí nejv. soudu, že kniha jest věc nezbytné potřeby a že 
na př. musí býti označována, ve v)Tkladcích cenou. Ale i tam, kde snarl 
cena knihy jest poněkud vyšší, lze dosáhnouti nápravy. Porovnejte 11.a 
př. vydání nového Občanského zákoníka ve Všehrdské sbírce: kniha 
na znamenitém papíře ve výborné úpravě i vazbě, která by jinde stála 
nejméně 100 Kč, stojí pouze polovinu! Svépomoc tedy může velmi mnoho 
opraviti. A co zbývá říci o stížnostech antikvářů? Snad by byLo dobře, 
chce-li Stálá anketa už o něčem uvažovati, a,by si vyhledala případy; 
kde antikvái- nakupuje knihy za necelých 250/0 (byly případy, kdy 
se čítaly pouze z pi-edváleč.né ceny!) a prodává za 75% (kdysi i ceny po
válečné), takže je výhodnější prodávati knihy staré, než nové, na nichž 
získá proti Sd/" pouze 33% resp. 40%. Tím lze si také vysvětliti zjev, 
proč í-ada knihkupectví po válce se rozšÍi-ila o antikvariáty. O těchto 
neb'1ahých zjev~ch není samoúejmě třeba phpomínati, že j e to vy lou
čeno u s I u š n Ý c h antikvářů. Ale lépe, když anketa o knihách po mlčí 
Ceny jejich si zregulují ti, kdož jich potřebují, sami. Č,a .. 

LITERI1TU Rii. 
T. G. Masaryk: Světová revoluce za války a ve válce 1914-1918. 

Orbis.-Čin. v Praze 1925-650 stran. - Masaryk mluví sám o úvahách 
CL vzpomínkách. Tím je naznačen vznik i forma knihy. Masalryk vzpo
míná událostí, které vedly k osvobození národa a uvažuje, za jakých 
pi-edpokladů vznikl svobodný náš stát a za jakých podmínek si jej 
udržíme. Zdůvodniti světový úkol našeho národa v minulosti i budouc
nosti, vystihnouti jeho historické poslání, je životním dílem Masary
kovým. V jeho velikých monografiích Jan Hus, Havlíček a Česká 
otázka jsou .charakter isace nejlepších syntt národa a z jejich názortt 
1 života definuje Masaryk národní program. Správně je nazýván Ma
saryk posledním buditelem. Vychází z nich, stotožňuje se s nimi a 
pokračuje v jejich stopách; hledá a nalézá důvody pro nutnost 
existence našeho státu a co je hlavní, přesvědčuje Jlmi. · Masa
rykova činno st ·literární politická i revoluč.ní jsou činností smě
řující k osvobození, národnímu, státnímu i mravnímu. Myslím že jsme 
si všichni dobře vědomi toho amateurského, platonického, ne'škodného 
zajmu, kterému se tak správně říká sympa.tie (cítíme s vámi, ale nic 
více), . l~te.rému jsme se ve světě těšili, ale na druhé straně víme, že 
sympatIe tyto klesly na nulu, když se objevilo nebezpečí, že by mohly 
b)Tti realisovány. Věci naše nebYily cizině tolik blízké, aby Se k vůli 
nirri exponovala. Bylo ohromným dílem a, vyžadovalo toto dílo velikého 
muže. aby dovedl překonati tento odpor pí-ed činem, který nám měl 
dáti svobodné místo mezi národy svě t a, který však znamenal pro cizí 
státníky učiniti z neškodné etnografické zvláštnosti středoevropské stát. 
Rvozhodnouti. znamenalo pro cizinu nejen blahovůli, ale hlavně zodpo
vednost. A ze vzala na sebe tuto zodpovědnost , předpokládallo důvěru 
v nár?d v~' důvěru v ty, kdo ten národ jí představovali. Byla to, myslím, 
hlavne C1l1nost Masarykova, která pi-esvědčovala svou až nezvyklou 
?pravdovostí, byla to jeho ohromná vira spo jená s kritickou logikou, 
Jeh? nadšení i realism?s, jeho odvaha i státnická moudrost, které zptt
sob lly ten nezvyklý zjev, že ti , kdo rozhodovali o světové konstelaci 
uzna,li tohoto nepa~rného profesora z národa skoro neznámého, poslance: 
ktery zastupoval Jen malou politickou frakci, za sobě rovnocenného. 
A v tomto obdivuhodném sloučení vzácných úídka kdy společně se 
·vysky.tyjících v!astnost! vidím velikost Masarykovu. Zdá se, jako by 
n epévtnl mezI nas, l<tere skepse naučila pollrdati vírou a nahraditi nad-


