214 př.íslušného osvědčení úřadu má praktický a politický význam, jejž postIlmouti není těžko. T h e o r i e, k t e ráj e n o m s cha I a s ti c kyš t í-

p á poj rn y , n e r o z umí v ů b e c f II n k c i p r á v a v ž i v o t ě j e dnot I i v c ů a stá, t u.«
.
Poněvadž »redakce« jako taková jest jenom pomyslný bod který
ani nepíše, ani se nemstí, jest nyní otázka, jaký hrdina skrývá se p~d touto
šifrou. Věc jest komplikována, jak dokáže pohled na titulní list onoho kritického měsíčníku, jenž mimo jiné úkoly sleduje účely zastrašovací a odstrašovací (pokud padne na autory téže hrdinosti jako jest anonymní piatel oné poznámky): Tam uvádějí se jako vydavatelé Antonín Beer, Ant.
Hobza a Václav Posejpal, jako členové »redakční ho kruhu«, pak F. Babák,
St. Bechyně , J. A. Bláha, Boh. Bydžovský, K. J. Černý, Zd. Frankenberger ,
K. Guth, P. M. Haškovec, /J4ří Hoetzel, O. Hujer, M. Hýsek, K. Chotek, J.
Kallab, K. Kavina, J. Komárek, f. Koláček, Jar. Křiženecký, J. Milbauer,
V. MJldschuh> A. Mrázek, Zd. Mysliveček, fr. Novotný, Jar. P eklo·, fr.
Slavík, A. Stocký, Jos. Šusta, R Urbánek, frant. Záviška.
Je nyní dvojí možnost: Buď svolali vydavatelé celý »redakční kruh «
ke společné schůzi, kde vzhledem k obecné důležitosti otázek v oné »poznámce redakce" přetřásaných byl text její koncipován, nebo ji do mě
síčníku vpašoval jediný odborník z nkh, skrývaje se udatně za celou »redakci« a vydávaje tak své vlastní názory za její. Konečně nelze ani odmítnouti domněnku, pravdě ne podobnou s.ice, ale přece ne vyloučenou, že
sám dopálený autor nebo spoluautor oné Brněnské smlouvy, vše m čle
nům redakčního kruhu dobře známé, něTliKÝill podloudným způsobem
(snad prostřednictvím sazeče) dostal svou »poznámku« do měsíčníku,
chtěje si tak schladiti svou osobní žáhu na autoru Soustavy. Buď jak buď ,
pisatel oné poznámky není jen člověk pokrokovÝ, vždy s nejnovější modou
pluiící, zejména je-Ir laciná, přívrženec vývojových tendencí a evolucí a
zároveň zapřisáhlý odpůrce scholastického štípání pojmů (tato vlastnost
zdá se nasvědčovati tomu, že jde o umělce a ne o profesora, poněvadž
truchlivým osudem právě profesorů bývá ono štípání) - nýbrž i hr di n a!
Škoda že neodkryl roušku anonymity. Redakce Časopisu pro právní a
W.
státní vědu ráda by jej poznala osobně!

Literatura,
B o hu š T 'o .ll s a: Idea spravedlnosti a práva v řecké iilosoiii. Bratisl/ava 1923, Knihovna fakulty (právnické Komenského uniKTersity v Bratislavě, sv. 3.
Nadpi>s spi'su T.omsova nekryje se zcela s jeho ,obsa,h~m. Podáváf
na jedné straně mnohem více, než co .slibuje, .na druhé méně. Vykláodá ně
kdy velmi obšírně, vždy však jasně a s příslušnými doklady jednotlivé
sou.'s.tavy právně fJ10sofické, jak během filos,ohckého rozkvětu řeckého po
sobě následovaly, na druhé straně však nevyznačiv dosti ostře, co názvem
»ůdea s[J'ravedlnosH a [J'r áva« máme r·ozuměti" jmenovitě, 'j.a k rozumí rozdílu
mezi ,ideou a .pojmem, .opomíjí téměř napořád no eticky oceniti výs'led:ky,
k nimž řečtí mosofové dospělil, alby tak r,ozlišil jeji.ch po~my od forem, jež
umožňují tyto pOjmy mysLiti, a jež a:s.i nejlpři1éhavěii mnohoznačným In ázvem ideje lze 'označiti..
V úvodě, kde - velmi názorně a vystižně cha:ra:kterisude zvláštnosti
řeckého myšlení f,i'losofiokého, míní, že »Řek byl filosofiJoky hluboce založen, maje schopnost dívati se na věci sub specie aeternitatis. Proto vy~ ~ihl
fi1osofi,c ké pozadí práv,ních otázek jakožáJdný j:iný národ [lo7!dějil; v jeho
názoreoh 'j ako in nuce je ,o bsažen celý budo'liCÍ vývoj 'Právní filosofie« (str.
4.). Zdůrazniv pak spráovně i praktický ráz řecké filosofie, upozorňuje, že to,
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00 v řeokém starověku ozmačujeme ' názvem filosofidd ,t heorie práV1a a
spravedlnosti, nekryje se tím, pro co dnes užíváme terminu právní filosofie.
PráV'l1íWos,ofie řeokého fi1os.olŤa není ješrtě samostatnou disciJpHnou,
ale souhrnem ,porůzných 1P0znatků, které zasahují 0.'0 všech mQ'žných oborů
moso.fi'e, zejména do metafysJ:ky, ethilk y, 'PolLtiky, lale 1 do fysiJky. »Proto
v 'řeckém .starověku ,lze přesněji mluviti o fi1.osofúakých názO:rech na IPTáJVO
a spravedlnost, než 'o právní fi1.os.ofii« (sk 5.). »Právní myšlení každého
řeckého .filIosofa rozbíhá se více méně na všeoky strany, .tříštíc 's e a mnohdy
ztrácejíc v oborech práv »docela cizích« (str. 5.). Tím odůvodňuje Tomsa
p.o,třebu sáhnouti místy k rekons,t rukci mírnění , ňež zvláště při neÚJ).111iosti
pramenil bude často jediným prostředkem, .jak nalézti s.ouviJsloost mezi jednot1i.vým projevem fHosof'o vým a soustavou jeho filosofie. Na druhé straně
však vylučuje ze svých úvah otá:~ky rázu IpolitiJcky-f,tťos,ofického, toUž
otázky, jež obyčejně shrnu,jeme názvem tnosofie státnÍ. MLní, že »,pTávní
filosof má uV<lžoVlati o státě jen .p otud, pokud tvoří .styčný bo·d s právem«
(str. 6.) . Ovšem si uvědomuje, že u mnohý.ch směrů se ná:wry na právo
velmi úzce proplétaj.í s ú'vahamú o státě, že tvoří téměř neroo:zlučný celek.
Za hlavní osu, kolem núž se točí celé iecké myšlení o p.rávu
spravedlnosti pokládá »prvek naturalistický« , a pro·to chce se »pokusiti vyložiti
řeckou filoso.firi· lpráyní s tohoto hledi,s·klu, chárp aje na-iuraUstioký rys jako
hlavní složku v jejím VýVOji, ze'j ména p·o kládá za svůj úk·o.! vysvětliti psychol,ogický 'p roces odehrávající se za j.eií intervence při tvoření právních
hodnot« (str. 6.).
Vytknuv t·a kto v předmluvě s·trurĎně ale vystižně úkol a rá'Z svého
s'pisu, přis,tupuje k výkladu jednotlivých iprávně filos,ofkkých směrů v pořadí chrolliol,ogic:kém.
Rozdělení období, v něž člení řeok,ou filosofůř, jest obvyklé. StruČiIlě
naznačiv mythologioké názory ll/a právo a slpraved1n.ost (str. 9.-16.) jedná
lPod souborným nadpisem »p·rávní filos·ofie před sofisty« o starší přírodo
vědeoké škole Ó·onské, Hž ,ne zcela .přesně označuje směrem hylozoickým,
o škole eleatské, pyf'hag<Oľej.ské, Herakleitovi a ml'a dškh rpřírodovědcích
Cstr. 17.-28.). Pojednlav pa,k dos.ti obšírně 'o soUsteoh (str. 29.-40.) zabývá
se právně-mosofickými názory Sókratovými (sk 41.-51.), načež pod nadpvsem "Zákla:dy řeckého právního myšlení«, podává mo.s,ofi'cký rozbor pojrmu díké a dikaion v této nejstarší době, i stlopuje naturalistické i nábožensképrvky v !práv,nich ná:zorech řecký·ch a'ž ,po Sókratla (str. 52.-65.). Nej.
větší čás.t SJpisu je .ovšem věnována právně-fi'losofid:ým názorům Platonovým (str. 66. -108.) a Ari·s t·otelovÝm (str. 109.-153.). Koneoně pod souborným na.Qprsem "P·rá:vní filos.ofie po Aristotelovi'« jediná .o ,stoiJcích, epikurejdch, skeptidch a novopythagmejdch. a jen stmčně se zmiňuje vo novoplatorni'cích (~tr. 154.-185.). V, »Závěru« konečně (str. 186.-190.) obrací se
ještě jednou k o.tázce nlaturalis.tického rá·z u řecké filosofie právní, jmenoviJtě
k otázce poměru mezi právem přirozeným a positivním. zdůrazňuje p·ři tom
troií ráz řeckého přirozeného práva, jež má ráz jednak náboženský, jednak
naturalistický, jednak racionalistický a vyzdvihuje rozdíl řeckého přiwze 
ného IP.ráva [pro.ti ,osvícenskému, spo'čívající v tom, že »přirozené právo Reklovn není o,právněním, j.ež se rodí s člověkem, a.le 'objelk tivní normou, záJwnem, na ,způsob hypostaJsova:ného zákonla IP-římdní,ho« (str. 189.). Vidí
.pak v při.rozeném p.rávu řeckém myšlenku právního ~dokona:lení, !prá,v ního
pokroku, která p·roti IPrávu, jaké jest, staví lPře.ds.tavu, jakým býti má (str.
190.), jeho dlem jes.t ·zJd·okona1iti lidskou bytost, a vyjadřuje přn tom !požadavek, aby práIVo přirozené neodporovalo lidské povaze (str. 190.).
Uváděti podrobněii obsah díla Tomsova nemělo' by smyslu, poně
va,dž, 'pokud- referuje o učení řeckých fiJ090fů musil by se obsah omezLU ,ma '
věci cellkem z:námé. lpokudpa,k auktor ,podává vlastní svůj rozbo.r, musíme
se jím :zabývati v 'části kritické. Z.de třeba jen s pochv.alou se 2;míniti . o '
re}střících věcném . a jmenném, jtmi·ž slPis. vhodně jes,t uk'ončen.
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Okol ,dějin ,právní fHo~ofie j,a ko disci.plinyprá,vovědné nek,ryje ,s e
zcela s úkolem, jejž bychom v kulturních dějinách vytkli dějinám právní
Hlosofie. Klademe-li lPři ději.nách p.rávní fi1osoŤÚe důraz na slov'o »právní«,
před:pokládáme ji ž, ,přesné zji'š,tění historkkého vývoje jednotliivých d.oktrin
a j,de nám o to, abychom z materiáhl taado získaného vy,tě'žili lPokud možná
jasný ná'w r o tom, j<lJk jednotlivé s!olž ky Iprávního myšlení ,se vyvíjely. Jde
tu méně o otáZ!ku" 00 ten neb onen fi,loslOf Ol právu mys1i'1, nýbrž slPíše (} to,
jakýmbces,tlami, na kterých předpokladech budoval své ,názory.o právu.
To, Z!dá se - též stanoviskem Toms,ovým, když svůj spis nadpisoval
»Idea s:pravedlnosti a 'p ráva". Očekávali byohom, že tu 'z pouček jednotlivých řecký,ch fil osofů Jaksi ,vy,destiluje ony f-oTmální !předpoklady, llIa' nichž
,pojem lpráva a slpravedl:nosti kyl kO'lllstruo,v án. To aest úkol iistě u:znání hodný. Ovšem je ,to ,též úkol neobY'čejně obtížný, poněva!dJžp'ředp.oJdá,dá nejen
znaLost učení je,dJnotlivých řeokých fHosofů, nýbrž L zna:Ios,ti logúcké, metod.olo,gické a noetické, jež zvláště u ml.adého auktom těžko možno před
pokládati.
To dlu žno mW na mysli poři posuZ!ování '~pi'Su T'oms'ov a,. Volba tematu prozrazuje 's právný instinlk tpro lP,rob'lémy, lj ež ještě čekají svého r,ozřešení , i ~působ, jakým la,u ktor !problému se .chápe, ndze 'Ú:značiti' .za nesprávný. Zůstává-li tu a tam 'l~onkrétní řešení za tím, co bychom o.čekávali,
r.ese vunu 'spí:še nedostatek :pf'edběžných 'prací., jež by mladému auktorovi
byly ukazovaly cestu, než vlastní jeho neschopnost.
Tak slprávně z'důra'zÍÍ.uj e Tom'sa. že osou řeckého pojímámí IPráva a
Slpravedlnosti je jakýsi »wlJturalisITlU's«. Též správně vystihude jednotmý ráz
řecké filosofie právní, když praví: »Od prvního mythologického stadia přes
do,b u ro'zkvětuaž k úpadkové filosofii rozvíjí Řek svou ideu práva ukládaje
v ní veškeré ušlechtillé prvky svého genia: no:zenou t!o-uhupoo absolutním
a nekone6ném docházející výraz u v ob-divu božs-tví .a kosmického řádu;
hlubokou lásku k UJříorodě a jejLm zákonům; a lP'osléze úctu k lidskému stvo~
ř e ní, v něm ž nalézá žiVly božského· původu« (str. 185.).
Bohužel ,p roud čistě historických poZ!na,tků právně-fHoS'orrických jej
ještě příliš s sebou unáší, že nedovede se vždy dosti vyšvihnouti na'd něj a
tak nabýti' náležitého odstupu, jenž je nutný, chceme-li v, záplavě jednotlivostí zjistiti jednotící momenty. Tomsa zcela správně cHí, kde ony jednotící
momenty jsou, nedolVede je však ještě v proudu svých výkladú dosti osamo,.
s,tatniti, tlak že 'llevystupu'jí během výkladů s tou os,t rostí, jaká by byla v
zájmu jas1nosti žádoucí. Ta:k zvláštědi[fúci!is quae:stio de natura naturae de
pl"olpracována velmi mál,o, vlas,tně s'otVIa naz,nače:na, a,č Tomsa s[Jrá,vně vidí
charlVkteris.tik.on řecké fi1osohe 'p rávní v »iJ1aturaliJsmu«, čímž a:si máme ' rozuměti v zařaďování zjevů právních do kategorie zjevů přírodních . Tu však
T,omsa upadá do veLmi pozšířenéhoomylu, že toUž [pn s,IO'vě »!příroda«
myslí na přírodu, jak renais'sanční filosofie nás naUlčiba si jů představovati"
toti ž jako soubor zjevů neúpwsným svazkem kausality spolu spjatých. To
vša;k není íPřírodia anti:ekýoh fúloso,fů. Tupřímda, fysi,s, jak :příležitostně i
Tomsa naznačuje, má ,s vé cíle, za' nimi účelnými ,opatřeními mílří, tu ještě
pří.rodovMná otázka nezní: proč jest, ný1brž k čemu jest. A,utiCká p,ří.wda
má zkrátka zcela jinou osu, než [příroda dnešní, jíž teprve s,toitcká přír.od13.
se p,Qčíná z dáLky blí:ži,ti.
T,omsa, učiiJ1i1-'1i naturaoJi.smus ,s,právně základnLm 'z nakem řecké ftIosorrie práWl·L, měl s těmito otáZlkami se vypořádatil. Júnak by,l příliš vydán
nebeZlpečí , že /právě věc, o niž mu jde, toUž vystiženi vedoucí ideje v ře
ckém nla.zírání právním, mu zůs,tane skryta JPod vke méně nahodilými formami, jimiž tato id'e a vyjadřována. Neboť, a t'o je druhý bod, jejž Tomsa
přehliží, i pogem přírody se v řeoké mosoHi! měnil.
Především, pokud jde o období mythologické, jest spomo. zda toto
oMobf vůbec patří do dě,jin právní filos,o,fie. Nepochyb,ně v ku'lturníoh dějií
nách nutno s tímto obdJobím počítati; tam však, kde nám nejde o pestrou
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směs ná2Jorů během dějin 'O' právu 'pro.jevených, nýbrž o myšlenk,ové ,poohody, jimiž myslLte,lé k těmto názorům 'dosIPě1i, upadáme rpři rposuz'Ování
my;tho'l ogických ,názorů do nebe:ZlIH~čí, že na ně hledíme O'čima naší doby,
čili, že nevyzískáme z těcht,o náz.orů ničehO' ;p ro srpecilální cíle ,dějin ,právníhO' myšlení. Ovšem dlužno uznati, že Tomsa v tomto 'Oddíle si ve,de velmi
obezřetně . Jmeno,vitě 2Jdů'razňu.je správně pers'Onilfikační te,ndenci tohorto
o'bdobí (str. 10.), dále vyvozuje z my;thu o Diké, dceřL Di.ově, souvislos,t mezi s!pravedlnO'stí a fJrávem na .jedné a vládnoucí mocí na s,traně druhé, v
níž veškera srp,r avedlnost se s,ous.třeďuje (str. 10.) a, zv'láště krásně llkazuj,e
na mythu O' ThemDdě, manželce Diově, dceřil Urana a Oáie, matce EUll'Omle,
Diké a Eiréné myš,lenku kO'smického rpTáva a spravedlnosti 'Pramenících z
božské vůle, jimž podléhají boho,v é jako lidé a jehchlž lidské p'rávo a srpra.
vedlnost jest jen nejnižším stupněm ,(s,tr. 14. la 150.). Za méně vhodné pokládám, že Tomsa vytýká, že )} pojetí spra'veďl'nosti u Řeku p'Ostrádá vnitřního
psychologického zdůvodnění, majíc charakter lpovíce formální. Přihlíží srpíše
k výsledku, než k 'p sychologickým či'nitelům 'beroucím účast na lidském
jednání (str. 12.). T,o je IPocw atek sice Slp'ráv,ný, ale je to poznatek socio,logický nlikoliv právně-fhlosolfický. Netýkáf se ná2Jorů na Jlůvod la důvod záváznos,tí norem, :nýbrž obsa'hu norem, joolž ovšem vždy nese na sobě stopy
kultunního stavu dOby svého vzniku. Ze i Řekové na ,po,čátku ,;ma!ir j,en čisté
ručení za výsledek a o i ve formě ručení kollektivního,není zvláštnost jejich způsobu chápání práva, nýbrž vý,s,ledek obechých socilálllích podmínek
všech primitivních nár,odů. Ostatně Tomsa sám vedle mythu o Oidipovi jako
doklCiJdu tothotoručení za nezavIněný výs'ledek sta'ví mythus o Prometheovi
jako doklad, že vedle tohoto momentu :pro. trestání r,ozhodné bylo i abstra:ktní rpřestourpení, zákazu bohů (str. ll.). To jsou v,šlak již otázky speciální
mosofie Jl'ráva tres,t:ního, jež s ide,ou ,p ráva a spnl'vedlnosti souvilsí den velmi vzdáleně .
V t'om~o oddHu ovšem ještě zv'l áštní řecké ,pojetí přírody a otázka
možnosti z tohoto, p,o'jetí vyvoditi, základní nazírání na pTávO', se neupllatňuie , leda právě v oné osudovosti, jež ovládá jak dění přírodní tak spravedlnost.
Ani druhé ohdobí řecké filosofie, je'ž Tomsa ozrnačuje ne zcela lPřesně
obdobím hylozoismu, nerposkytuje .ještě posiltivní řešení tétO' otázky. OZ[I1ačení hyl'ozoismu 'l~O'k'Já,dám ,p r,o,to za méně vhodné, že tentO' výraz, vy2Jnačující směr oduševňující hmotu, nehodí se na všechny 'Směry, o niohž tu
T'omsajedná, aJlll nezanLká os tímto o'bdobím. T,omsa s:p'rávně charakteris.uje
ohd,Qlbí tot,o jako ,hledání rpr:apo,dstaty ve vnější .přírodě. Ta:ké správně vystihuje víru v nutnost všechno' dění \ovládající, jež má do sebe ještě mnoho
z oné osudovosti' období my,tho.].ogického. Také sympatický jest 'Skc.ptici:sm,
s nimž Tomsa rpřidímá 'nejas'né zlPrávy o učení AnaximaJIlodrově (str. 18.).
Velmi jemně odkrývá Tomsa v JJythagoreist!l1u i v 'panthei'Smu ele<atských
jak prv,ky práva tak spravedlnosti" bohužel však tot,o obo.jí ještě dos.ti neliší. Zdá se mi toti~, že v ,p oža;davku harmoni.e skrývá se u pythlagorejců
nejasné turšení ~ormálního rázu spraveď1nosti, ~de,~to v díké elats'kých u,pla,tňuje se SlPíše myšlenka .závaznosti Ip ráva. Výk\a,d učení Her:akleitova
poměrně uSIP,okoju'je méně. Tu se totirž' dal Tomsa svésti některým vykladačem ze školy Hegelovy k tomu, že 'surprponu1
je měnivos~i, v níž Heraklei,t os
vidí IP'odstatu všeho, ráz dijalektického' uSll~o'vání. Naproti t'omu DémokriJto'S,
jeI1JŽ 'byl v onom orbdrobí 's nad nejb1í.že našemu ,dnešnLmu naúrání na ,pří.ro
du, 'o dbyt 'Podle na,š eho mínění příliš zběžně. Je \pravda, žepolSitivních výsledků IPro právní fillosofii téměř nepodává, zaiímavo Je :však, jlak náwry
na rprávo s,távaj.í se tím »kasui'Sti.čtěišími«, jak to o'2JnačuJe Tomsa (5otr. 27.),
čím důsledněji provedena je zásadla kausální nutmostL všechno, dění ovládajícího.
.
Právě fysikální ráz této Woso'filečini! nemo'ž ným 'Sourstavný nějaký
systém názo'rů na právo a s'pravedln·ors.t. nehledě k tomu, že jednotlivé ško-
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ly, o nichž tu Tomsa jedná, pod:nikaly ú~ol jedrlO>tného vysvětlení všeho
z jpříliš 'různých stran, než laby bylo moŽl11o ~e 's,pole'čně charakteri'Sovatů, jinak, než negativně. A tu .se mi zdá, že Tomsa ,přílišnou váhu ~,řikládá
jednotlivým vÍlce lI1:iliodilým projevům II Anaximandra a tleraJdeit/a a méně
7Jdůrazňuje hlubší ,důvod, proč ve všech těchto s,ys,t émech idea (práva a
S'pravécL1nosti je ,poměrně tak cha!bě vyjádřena . Tato otá~~a byla by jelj asi
lPři1vedla právě k tomu, že u těohto 'přírodovědeCkých směrů filosofi.ckých
člO'věk ustwpuje dO' p01
z adí ,pro,ti 'P'ří,rodě, že tu tooy nábolženský a trad~ční
společenský řád i'sou ještě příliš pevně v myslích zakotveny, než aby budUy :pod.i:v do té U1íry, jak,o řád v rpřírodě nežtvé.
Tím by jasl11ěji byl To,mso.vV vystoulPil vývojový význam sofistů , k
nimž Tomsa zJaujímá stanovisko celkem máJI o rp'ří:znivé. Ctharakteri,suje-li jejLchsměr míněním, že »/jJ<ravda je subjektiJVní výtvor individualní lidské inteUigence« (str. 29.), má na .mysU spíše ony kramáře filosofie, od nichž
Aristoteles s takovým despektem se odvracel, než sofisty jak nám ne zúčast
něným se jejich ,wčení jeví. Zvlášt Protagoras, Jehož 'Právě nyní Zlase pragmatisté ,tak rá,di se dO'v,oláv,ají, nezdá se mi :býti II Tomsy spráVll1ě vys,tižen.
Jeho člověk - měřítkO' všech věcí, není tuším individuální lidská inteligen ce,
nýbrž jest lidská intelilgence vůbec; neznamená tudílž člověk - měřítko , že
by 'p ravda byla pro kaž dého jinou, In ýbrž, že ,pravdla je tu lidmi a IPro lidi,
Tím .teprve přesunuto 01110 zkoumáni zevní zákonnttosti do nitra pozor,ujícího; Ip,ravda tu nevystuiJYU,je jruko fakt, nýbrž ja!ko ml1avní postulát lidsik$r.
Ze pozdější sofisté této myšlenky namnoze zneužili, nelze popříti, a č
příliš os trým se mi zdá, ;p,raví-li Tomsa, že s o,us,t é »odňalů myslícímu indivtduu k a!ž.dé objektivní kriterium ,a za:nesli d,o. života anarchii a rozklad«
(&tr. 31.) . To. mohl ,býti dojem, jej1ž sofis,t é zanechali v Pla,tonovi a Arils totelovi, my vša'k . tuším, musíme k nim býti s,praveďliJVější, a musíme uznati,
že právě dosavadní rpřírodovMná filO'sofie ne'po'skytov/ala o'bjeb;tiv,ních kriterilí právě v otázkách ,člověka přímo se tý'kagíckh, v otá7Jkách mravních a
právních, tak že sOlfisté neodňali těohto kriterií, nýlbr,ž byli 'p rvní, kteří pocítili jejÍICh potřelbu, .a ukázali. j. cestu, kde ji hledati, totiž nikoliv ve vněj'ší
pří.rodě. nýbrž jla'k bychom to.dne& vyjádřili - v pos,tulátech našeho
myšlení. Tak zvlášt i IP ,ředs,tava sprave,dlrrwsti u Prota,g ory jako. zvláštního
smyslu, jí.mž vy,pravil Zeus člověka !pro hOj o. 'život, jen těžko 'b y byla mohla
v7Jniknouti<, kdylby tu šlo, j<rko u něk,terých p07Jděiiších ,s.ofistů,p.ouze o subjektivní názory. Ostatně i oni s,oifisté, kteří se stavěli na starrJoO vůs'ko čist ě
subjektivi's tické a utilitaristické nezasluhují s e strunoviska histo'rie ,onoho
ods'ouz ení., jimž Tomsa je s.tíhá. Ukázaliť lJ),rvní, že při tv,orbě 'Práva 'z.úča'st
něna je i lidská vůle, že dO'savadní filosofi e, zanedbávajíc tuto složku našeho. 'Poměru ke skutečnosti , byla neschopnou, aby dodala S'j}olehlirvé o,s y
našemu rozhodo.vání. Odtud ono po,dceňovwní přirozeného. 'p ráva, jež Tomsa
u 'So,fistů 'Pociťuje jlak,o slabost - v čemž má ovšem pravdu - přehlížeje,
že ,dnešní výhradná víra v ,Positivní :právo není v podstatě nic jiného, než
stejně pwdukt f'o7Jkla<du dO'savadní filosofile ('Positivismu), jako s,ofistické názory ana/.ogické byly 'Produktem rozkladu staré přírodovMné fHosofie řeoké.
Kdy.b y byl T,omsla k této vývoj'o vé stránce učení sofistů, p'ři'hlédl, byl
by sIÍ asi uvědomil, že i pro jehlo speciální otázku po ideji práva a spravedlno,s ti ma/ií sofisté větší význam, než se mu ,z dá na základě !pouhé rellrodukce Is,t arý,ch námitek ,pf'oti nim. Byl by viděl, j'a:k O's.ou úvah s,táV1a'ii se
»věci lidské« místo supponované pralátky, a jak právě sofisté nedošli k jednotné idei.i 'práva,'jJoněvadž sice vycítili, kde ji hledati, nenalezli vštalk j'eště
z;půsoil:JU, jakzcelq z myslí vyt!ačitF 'Přírodovědnou představu, že jedině objektivní j'e st vnější sku,teonost.
Tím ,b y tuším byl T'omsa došel také k jasně[j'šímu výtě·tku z učení
Sókrlatova. .
. Tomsa ve st'opách svých velký,ch vzorů :zdůrazňuje příliš rozvor mezi so,fi.sty a Sókratem a ,přehlíží, že soúčasníkům byl Sókrates jedním ze
dění

-

219-

so[is,tů. T'omsa míní, že Sóikrates .pojal .princip ducha přísně objektivils ticky,
kdežto so,fisté Iprý učinili měřttkem všech věcí duch/a indilviduáilll.ího (str.
4!). Tíin, tuším, Tomsa přichází na falešn.ou stopu, zvláště pojímá-li, jak z
dalších jeho výkladů patrno, objektivnost jako exis,t enci v prostoru mimo
člověka. N~bof, v čem 'právě Sókr.ates se shoduje se sofisty, je, že před
mětem filosofie činí, co člověka se týče , že tedy staví člověka do středu
úvah f.ilos.ofický'ch. OV'šem zdůrazňuje u něho ,především ,jeho rozumovou
scholpn'o,st , a:le srovnávaje zvláštní metodou svých výklctdů různá mínění,
ro:zHšwje individuální mínění 'od skute6ného po:wání, a tak, hledaje .podstatu
zjevů se stanoviska lidského, nachází jeiich pOjem. Tento pojem je objektivní, nezávislý na individualitě poznávajícího, a v tom spočívá právě význam
Sóknatův, že nehledá prapodstatu ve vnějŠí. přírodě, nÝ'b rž v myšlení Hdském. Tomsa tedy jej nevystihu'je správně, Ibuduje-ii Sókratovu noetiku
na některých theologických poznámkách Xenofont'ových Memorabilií. Tím
mu však uniká i druhá věc, Hž zvláště pro jeho problém hych pokládal za
po'z hodIHou: T'otiž, že Sókrates konstruuje svů j poJem má stále na mysli
vztah zjevů k lidem j.ako bytostem chtějícím, že pojmy své konstruuje [lOdle názorů p'růměmého, třeba zidealrsova,ného Atheňana své doby, nikoliv
podle ná:l!Orů mosoJa-ipřírodovědce. Tím celá příroda u něho nabývá orientace teleol.ogi,cké, a neÍ'vyšším pOijmem není 1P0jem jsoucna, nýlbržpojem
dobra. Tu ovšem dostává se Sókrates do úzkých, jaJk Tomsa správné naZllIaJčuje (sr. 45.). Jen že nevidí, že nesnáze, do ni'c hž se Sókrates dostává,
ma'je biÍ'že vymeziti ,ono nejvyšší dObr,o, jsou důsledkem právě 'Sohstických
prvků v učení SókralÍOvě, totiž, že riedovede 'ještě osamostatniti ideu dobra
od ,d obrých, t . j. užitečných věcí. Ostatně v tomto, bodě ,právě jsou největší
wZjp.ory mezi zlprávamiJ o učení Sókratově, a věc není tak jasná, jak ji
Tomsa podáJvá. Jisto však jest, že právě teleologická orientace Sókratovy
přínody umožni,la' mu i 'jeho následovníkům Vlpra'covati názory na p'fáv.o
a slPravedlno.st do je,dnotné stavby celkového světového názoru způsobem,
jehOlž od té 'doby jÍlž nikdy nebyJ.o dosaženo. Právě taJt.o strwnka hy byla
vzhledem na téma spisu vyžaďovala podrobnějšího výkladu. Správně p'r aví
Tomsa, že 'pro Sókrata záklaodem sipravedlnosti není in-divi,duální prospěch,
nýbrž objektivní inteligence (str. 46.), ' nevys ti htnuv však vlast,nítho smyslu
přírody u Sókrata, nedoceňuje tohloto poznatku právě pro svou !lauku. Toti ž, že Sókratovi splývala, zákonit.ost se spravedlno!s tí 'p mt.o, že zákonitost
je vý razem směřování k d.obru, ,jež je immctnentní všemu dění a tedy i JUdskému jednání. Z t'oho vyplývá pro .otázku po ideji 'práva a ,s,pravedlnosti
dvolií: :ie,dnak, že závaZinost ~práva netkví v moci, nýJbrž' v :zák,onech myšlení jednak že spravedlnost není výrazem libov ů le, nýbrž výrazem aprio,-ního požadavku jednotného chálPání. Tím ovšem nikterak nechceme podceňovati 'práci, jÍ!Ž T,omsa věn uje vysti žení jednotlivých stránek učení SÓk'ratova i jeho žá.ků, chceme jen zd ůr aZin iti , jak ,právě toto množství materiáLu odvrad jeho po,z ornost od toho, oč mu vzhledem na da,né téma má
.především jiU.

Iil'avně však ,právě
usnadnil ~ pochopení učení
uč ení Platonova, p<ldává

tato stránJ, a učení Sókratova hyla"v Toms.ovi
Platonova. Dří,ve všaJ!" než přÍlstupuje k rozboru
Tomsa pod nadUlisem Zákla,dy řeckého. práV'I1ího
myšlení jakési resumé dosavadních svých výkladů, jež 'poklá,dáme za velmi
cenný příspěvek k pocho,pení zvláštnosti řeckých názorú na právo. Zvláště
pokládáme správným důra z, jej ž Tomsa kbde na lledos,ta1ek differendace,
jenž tu ještě je mezil pQjmy metafysickými, přírodovědnými aprávm,ími
(str. 54" 57.) i na to, co ne zcela jasně nazývá natura\i.smem, totiž ,n a sklon
řeck é ho myšlení Zto.tOIW iti zákony lPřírodní se záko.ny :právmími a nao'p ak
(str. 61. n.). Tím více tu litujeme, že Tomsa neuznal za vho.dno pohroužiti
se ,poněkud- hlouběji d,o pmblému pří rody u Řeků, aby bylo 'jasno, že ,právě
zmíněný nedostatek differenciace jevil své ú čin k y na obě st'rany, totiž, že
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řecké fi.!oso.fii právo ZIIlaturalisováno, byla, a to snad v míře ještě
větší., příroda Zlhumanisována.
Tento nedostatek je zvláště citelný lPři výkladech filosofie Platonovy.
Neboť dialogy Platono vy zanechávají v uás, dojem krásna s-píše, než pravdy, nejsme-li si stále vědomi zvláštního. jeho názoru na !pří'rodu, jak ji Plato
fo'rmuloval ve svém ll'čenío reálnosti idejí. Zvláště nechává Tomsa nedoceněnu theologii PLatonovu, totiž, že ne1vyšší idea dobro-bůh jest pra;příčůllIOU
všeho, j,souc posledním cílem, jenž celé stvo.ření k sobě táhne. Jinými slovy:
Příroda Platonova nepodléhá zák,onům ka'll'sality, nýbrž je orile ntována teleologicky směrem k ideji dolbra. Opět tu Tomsa celkem Siprávně 'r eprodukuje učení Platonovo, ale nevytěžuje z něho, co pro svůj speciální probl ém
vytěžiti mohl.
Především nevystihUje dosti uasně, ,že Hdská individua1i.ta

bylo-ID v

v rámd filoso.fie Platon-o'Vy mají smysl jen jako látka, 'jež jest s to, aby se
v ní i'dea uskute6nila. V tom s'p'očívá hlubší smy,sl Platonova ideálního státu.
Ona dělha práce má cílem, aby stát ja:ko celek úskutečňoval maxrmum -dobra, třeba by t,ohiotocíle mohl dosíci jen za cenu nerovnosti mezi lidmi, tak
totiž, že několik vyvúlených může s-e :ucela věnovati kultu ,d obra a " tím se
mu spíše přiblížiti, než kdyby všichni stejně této práce se zúčastnili. Tato
aristokratická spravedlnost je nám dnes těžko pochopitelna. a nezdá se mi ,
že by Tomsa 'Svými výklady ji hyl učinil IPochopitelnějšÍ'. Je však důleži~o
Ji [pochopiti právě, j,e-dnáme-H o _ideji práva a sp'r avedlnosti, !poněvadž na ní
je viděti, jak mO'žlno i-deu Slpravedln-osti konst'ruovati tak, že ohled na individuum zcela mizí. V tom :přirozenépráv,o- Platonovo de diametrálně vzdáleno ilde'ie slPravedlnosti, na př. s,t oi'oké. Právě vystižení tohoto. -dvo'jího
formálního pojetí byohom ve -~pise ideji spravedlnosti věnovaném hledali
spíše, než mnohou podrobnost z -učelní Platonova, již Tomsa uvá!dí. Vedle
malé po,:uor.nosti, již Tomsa vůbec věnuje otá:zcepřírody u Řeků a tedy i u
Platona, vi'dím Ipří.činu tohoto nedOlpaUení v tom, že Tomsa 'nezdůrazňuje
dostatečně ro:udílu mezi sipisem Politeia a slP'i sem Nomoi. Podrobnější rozbor
by mu by!" ukázal, že v dialogu Nomoi hlásí se u Plat.ona jakási resůgnace,
jež nás nutí spokojiti se s dosažitelným, při tom však zkušenost žiV'Jtní, jež
vede nej-en k -r esignaci" nýbrž i k účelnému využitkování daných mo~ností.
V rozdílu mezi těmito dial,o gy ohlašuje se nám již u.čení, jež ,propraooval
.ovšem teprve Aristo,teles, o nemo~nosti, aby zákon vystihl zcela vdeu s,p raved1nosti. Ve s,pLse ideji spravedlnosti věnovaném byla by též aspoň za
zmínku stála myšlenka, nelze-Ji, filosofii Platonově lépe rozuměti, v-tdúme-li
v jeho idekh, zvláště též v ideji slPravedLno.sti soustavu ap-rio-mích ,p,od:mínek našeho. <po~nání, a tu by nám pak rozdíl mezi PoJiteií a Nomo-i ukaz-oval, jak Plato cíti.J, že nemož-noomy a,prio'l'llí formy mysliti bezpřimísenin
-čerpaných ze zkušenosti, jak však právě ty;to -přimísenLny nám zase znemožňují ja~ně vys.Hhnouti vlastní význam ,oněch fo,rem myšlení. VŮobec pro
\pochDipení Platonovy fi10sofiie bk vý,wamný ro.zdíl :mezi existencí -a platností Tomsovi tu vůbec uniká, čímž [právě se děje, že nám !podává \pěkný a
cenný -přehled určení Platonova, že však z něho pm nauku o i-deii -p ráva
těLŽí !poměrně velmi má10.
Tytéž přednosti i -n edostatky vykazuje spis T.oms.ův il v dalších rozborech učení Aristotelova a <jeho následovníků . Ačkoliv se zmiňuje o rozdílu mezi Platonovými idejemů a Aristotelovou entelechií, nedoceňuj-e zase
oné zvláštní or,j entace přírody směrem k nejvyšší ideii dobra, již ze všech
idejí PIMonových Aristoteles jedinou promítá mimo hmotný svět, a jež
umožnila, že !přípodní filosofie Aristotelova tak snadno se stala základem
přírodní filoso.fie křesťanské. Tím, že příroda není puzena slepým zákon em
kausality, nýbrž 'při,tahována nejvyšší ideou, spadá všechno lidské snažení
.a tvoření právě .do 'proudu on.oho všesvě1ového. -dění, a tím ,dána jest ona
IllUtno's t práva -přLrozeného, t. j. vyhovuiídhooněm zákonům myšlení, jež
Jsou současně zákony všeho .dění. Této noetické stránce ,problému, jež právě
IPro učení o i-deji práva a s,pravedlnosti de 'rozhodná, věnuje za-s e Tomsa při-
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liš málo 1P0znrnrosti. Jen částečně nás za tn .odškO'dňuje velmi přehlednými~
výklady o jednotlivých s tránkáoh právně-fi,Josorfického učení Aristotelova,
jmenovitě o jehO' nauce o různých druzích spravedlnosti. TaJké individualisUoký ráz spravedlnO'sti u A'ristotela je ~pěkně vystižen (str. 126.), lovšem
by byl získal srovnáním s učením PlanonO'vým, i podrObnějším výkladem
Aristotelových názorů o' otroctví.
Správně též 7idůnllzňuje :1:eleolo,g ický ráz fiIlosofie Aristotelovy, ani'ž
však zužitkuQe náležitě tohoto poznatku pro sv,é téma. Méně zdařilými ipOI,{ládáme výklady o Aristotelově nauce o společenské 1P0vaze člověk,ově.
Tomsa tu přehlíží, že Aristotelovi tu nejde n vyg,tižení :při'rozeného skJ.on,u
Udského k sespolečenštění, nýbrž o pojmový znak člověkův, a jest 'právě
Heba teprve na základě metafysiky A'ristotdovy dokázati, pokud obojí u
něho splývá Cstr. 138.). Siprávně na,pno>ti tomu vystihu'je Tomsa podmíněnost
jedrrwt!ilVých ústav u A'ristotela, olPomíjí však ,podr,obněii vylíóti vztah mez i
ústavlou a s,pravedLností ve státě, ,CQlŽ by právě :pro tiehn úV<l!hu bylo závažné. Vůbec v dosti, snad někdy až příliš obšínných výkladech '0 učení Aristotelově nám chybí, co 'Pf,Q problém, jemuž spis je věnován, by bylo velmi
závažné, totir.'t jasné rozlišení mezi ,pnjmem ,práva a ip'ojmem spTavedl'nosti.
Třeba by. jak ,jsme ukáza.Ji, ve starší m o,sofii rozlišení nebylo snadné, aSlPoň
od Platona, zvlášiě však u Aristotela dosti jasně již vystupuje rozdíl, toti ž,
že právo je určitý obs,ah, sprave dln ost však forma , v níž tento ob5ah ch ;í-·
peme. Kdyby byl Tomsa k této otázce přiliÍédl, byl by s,na,d jasněji 'Odliši,l
od k,onkretních po1mů těchto, Ijak v učen,í Aristotelově jsou pO'dány, jejLch
tdeu, to,tiž podmínky, za nichž jsou myslitelné, a UČi11il tak svůj s,pis :nejen
cennýmpřís!pěvke m historickým, nýbrž i fi:losofickým.
Vůbec zvláště v
obšímém .oddíle věnovaném A ristotelnvi, stanovisko histori'cké příliš tla čí
d'O 'pozadí sbnovisko filosofické a zvláště lP'rávně-fi,Jso,fické. Tento nedostatek ov.šem sna'ží se T,oms,a nds1:ranilti v resumé (str. 150. n.) a tu skutečně na něk.olika místech se bUží myšleI,kám naJhoře naznačeným, nepropraoovává je vš-ale se žádoucí jasností. Zvlášt nezdůrazňuje 'Poďle mého
zdá:ní do,statečně, že celá přírO'da Ar.istotelnva je orientována spíše kolem
otázky, 00 býti má, než kolem otázky, co jes:t.
Následkem toho také nedoceňuje nejp ods.taJtnější r,ozdí! mezi filos.ofií
Platono,vou a Aristo1elov,ou na jedné, a fi1oS'OŤilí stoicJwu a epikurejskou net
straně d.ruhé. NevY;CÍfuje, že ono směřování k dobru, jež u těcht,o starších
filosofů o'ž ivuje IPřír,oda, u stoiků s ieji.ch cyklickým o,p akováním světo,véh o
dění no u elPikurejců os ieiilch věčně ijJadaiícími atomy mizí, že tu přírodu antickou již počíl1lá za1lačovati příroda v našem dnešním smyslu. Tím by byl
nejlépe vysvětlil, pwč tu přirozené právo buď vL'lbec mizí, nebo vystupuje
nikoliv jilž ia-kopožadavek rozumu, nýbri ja'kop,o žadavek citu, všeHds'kého
brartrství. Právě ,pro otázku ideje spravedlnosti bylo mO'ino mnohé vytěžiti
z 'přechodu měst s,kého ,p ráva I;: Iprávu světovému, a .zvláště individuali'smus
oběma těmito školami propracovaný dává této ideU zcela nový směr. Proto
1e příliš ukvapeným tvrzení, že »,ž ádná z těcht,o škol nepodala v právní
. mosoŤili něco zcela nového« (sir. 156.) . Líti podle !p,řírody :nezllame,ná Ipráv ě
u st'oiků 10též, jako jednota naše. 'S!polečens.kého živ,ota s ,po,ž adavky (zákony) IPřírody u starší,ch filosofů. StOický útěk od kulturního, života k životu přirozenému , jenž tak přibližuje tuto filosof ii filosofii osvícenské, před 
pokládá právě 'již r,O'.zlišení .kulturního a přirozeného života, starším filosofům zcela ne ~námé. Jen na tomto zá!dadě byla mo,žná epikurejská llauka
o 'smluvním původu ,práva (str. 167.), jež !prozrazuje názor d.iametráln ě se
lVšíd od Aristotelova pOjímání čl'ověka jako zóon poJi,tikoll. Pm Platon a i
A'ristotela je Iprá vě stát ,pOjmové prius, z něhož teprve vY'plývá člověk (na
rDz,dílod barbara), kdežto u stoiků i epikurejců jest .i.ndivLduum dříve než
stát. Zdařilé jak,o hi:storiká úvaha je vyHčení směru skeptiokého, naproti
tomu vylíčení my;stiokých škol vadí. že ,právě T,omsa, neuvědomil si dosti
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jasně, že 'podstatný r,o:zdíl mezi Sókratem, Platonem a Aristotelem na j,edné
stramě, stoiky a epikurejců na straně druhé jest, že prví jsou radonalisté,
druzí em,pirid, že skeptLkové vystihuií sIP'rávně relativnost každéhn empi:ri'c kélw poznávání, a že mystůkové, nelf1alézajke i'iž cesty k absQlutním
konstrukcím radom1is,tickým, hledají abs,olutno mimo. tento svět, otví,rají
tedy vedle rozumu a smyslů třetí :pramen iPo~nání, přímé boií zjevení.
Ačko.liv

tedy Tomsa nesplnil zcela slibu, nadpisem spisu daného,
nám podá'vá jasný, požadavkům vědecké metody vyhovuncí náčrtek
antVcké fLlosofie 'právní, tak že dlužno jeho. s!J)is poklá'dati za skutečné oboha,cení naší literatury t,ohoto oboru a za spts., Jenž .obsahem -i formou oda.:.
lelw převyšuje obvyklou úroveň habilita!čních spisů.
Právě v~h l edem lna to, že a'llktor dbá !při svých ,v:0kladech i fnrmální
ladnnsti, 'dolPo-ručovaIQ by se v příštím vydání, 'jehož sÍl spis 'wzhodlllě zasluhuje,npraviti některé jazykové ,poklesky. Tak sófrosyné u Platolf1a a
Xenofonta není »uměřenost«, nýbrž »rozvážnnst«, označuje-li se jeden dialog
slo'v em Po!i.teia, Ill'lltnodruhý nznačiti slovem Nomoil, podobně prQtivou
s,pravedllf1'osti diorthoticJ[é je s:pravedLnost dianemétLcká (nebQ kommutattvní: distributivní, ntkoHv však d~o'rtholÍická :distributivnO. Výraz »ž,iv'o,t osměrnost" (s,tr. 156.) nelf1í an'i hezký :mi jasný, a slnva »Í1ndividiUlm" a »empyrilcký" vyskytují se ča!stěji, ,než abychom je mohli ,pQvaž,ovati za , chyby
tisk,ové. K a II a b.
přece

Dr. O. Jan o' t a, rada nejv. správníhn soudu: ZáklolllY o školách národních. (Základní předlpisy a dozor ku školám.) Sbí.rka zálconů česknslo
venských. Sv. XI, 1923, str. 366. Vydáno. s podpo.rou ministerstva školství
a národní osvěty naklaďatelstvím Barviče a No'votného v Brně . Cena 25 Kč.
V př.edml uvě zmiňuje se autor o mnohosti předpisů týkaiících se 0- ,
bmu školství národního, která ztěžuj,e v praxi aplikaci jejich a má hlavně
též ten nebezpečný důsledek, že bez obtížného hledání a srovnávání ' nelze
nikdy bezpečně říci, OD ze starších předpisu ještě platí, co bylo zrušeno
a CD pozměněno. SpráVlně podotýká, že ve zmíněném obom máme v Če
skoslqvenské republice 'vedle sebe š e s t e r o zákonodárství a to bývalé
rakouské říšské, bývalé uherské, zemské zákonodárství české, moravské
a slezské a nové zákonodárství československé . Obsažná práce Janotova
chce proto podati přehledný, so.ustavně uspořádaný obraz nyní platného
právního: řádu v oboru národního školství a to prozatÍm předpisů základních a o dozoru ku školám, platných v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Dalším svazk ů m zůstávaií vyhraženy předpiSY o. zřizování škol, o právních svazcích učitelstva a předpisy platné na Slo,v ensku a v Podkarpatské
Rusi. Z obsahu právě vydaného,' slVazku uvádíme: 1. Výňatky z ústavní
listiny, 2. Ze smlouvy mezi čelnými mocnostmi s,p'ojenými i sdruženWni II
Československem ze dne 10'. září 1919. 3. Ze smlouvy mezi republikou Če
skoslovenskou a republikoJU Rakouskou o ,ochraně menšin ze dne 7. června
1920. 4. Zákon jazykový ze dne 29. února 1920. 5. Zákon o ' zřízení samlostatného státu Československéhol ze dne 28. října 1918. 6. Věstník ministerstva školství a národní .os-věty. 7. Zák'on o pos:tavenÍ školství k církvi
ze dne 25. května 1868. 8. Zákon meziikonfes.ijní ze dne 25. května 1868,
.9. Zákop O. školách náJroaních z roku 1869 a 18~3 . 10. Malý školský zákon
ze dne 13. července 1922, Č. 216 Sb. z. a n. ll. Rád školní a v y učovacÍ z r.
1905. 12. Zákon o. organisaci hospodářských škol lidových. 13. Zákon ze
dne 9. dubna 1920 o správě školství. 14. Vládní nař.Di místních školních
radách a výborech. 15. Vládni nař. o okr. výborech školn.ích. 16.-18. Český;
moravSlký a s1ezský zákon o do~on.í ke škoJlám. 19. Školství na Hlučínsku.
20. Zákon o sprá vě škol zemědělských .
Všechny zde uvedené předpisy jsou pod čarou boh atě komento,v ány.
Věcný rejstřík jmenný a chronologický rejstřík zákonů a naříz ení usnadňuií praktické používání díla.
W.
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Praf. Dr. Jaramír Sed I á č e k: Nástin akademických přednášek z
Všeabecná část. (Studijní příručka čs. A. S. "Právník "
89 stran.
p.raf. Dr. J asef P e k a ř: Omyly a nebezpečí pozemkové retormy.
II. vydání, Vesmír, Praha, 1923, 80 stran. Z pfedmluvy: Paznání, že pazemkavá reforma, tak jak je uzákaněna a ještě víc tak, jak se pravádí,
paška dí těžce naši budaucnast, naplňavala autora již dáv nO' úmyslem vystaupjt,j. veřejně se svými abavami.
W.
Dr. J aro'slav Kr e j čí: Moc nařizovací a její meze. Praha, 1923,
32 stran. (Nakladatelství "Parlament" v Praze. Cena 3 Kč 50 h.) Spisek
obsahuje palemiku proti článku praf. ři oe t z e I a v Právníku, roč . LXII.
a témže pd'edmětu. Viz naše paznámky o této věci v Pl edcházejícím čísle
tohO' Časapisu (str. 99) a Ne u b a u e r ve Všehrdu, IV., str. 168.
W.
Dr. Max Led e r e r, rada zemskéhO' soudu: Předpisy trestního zákona i řádu republiky Československé. díl II. Nákladem A. řiaase, Praha,
Lipska, Vídeň, 1923, 362 stran.
.
Místadržitelský rada Gustav f i s che r: Wasserrechtsretorm und
Industrie (Veoraffentlichung des Deutschen řiauptverbandes der Industrie),
29 stran.
Dr. jur. Walter W a u e r: Die wirtschaUlichen Selbstverwaltungskorper. Ihr BegriU und ihre Organisation. (Schriften des Instituts fiir
Arbeitsrecht an der Universitat, L eoipzig), 1923, 100 stran.
Dr. Leonidas Pit a m i c: Kritische Bemerkungen zum Gesellschalts-'j
Staats- und GottesbegriU bei Kelsen. (Zvláštní otisk z "Zeitschriít fiir affentliches Recht,,), 1923, stran 24.
občanského práva. I.
v Brně.) Brna, 1923,

Almanach českých právníků a Právnický kalendář na rok 1924.
K nastávaiícímu sjezdu čs. prá'\7iníků v Brně vydám, jak jsem to učinil také
při prvním s}ezdu právnickém v Praze, J\ I I I a n ach čes k Ý c h p r á vn í k ů\ který bude obsahovati přes 800 ibivatapisů a podabizny českých
i sloV'enských právníků, kteří byH činni jak v urně ní, tak vědě, krásn ém
písemnictví a politice - a ta od Karla: IV. počínaje až na naše doby.
Kdo dosud životopisných dat se zevrubným seznamem literárních
prací a podobizny nezaslal, žádá s'e, by tak učinil co nejdříve.
Kdo se přihlási za odběratele nejdéle dO' 1. ledna obdrží Almanach ve
snížené ceně.
Vydám zároveň P r á v nic k Ý k ale n q' á ř n a r o k 1924, který
bude obs.ahovati seznam všech právníků v ministerstv.ech a centrálních
úřadech, při úřadech palitických, samosprávných, saudních, finančních, poštovních, železničních, horních, v obchodních komarách, bursách, peněžních
ústavech, v průmyslových svazech, úrazovnách, v službách soukromých,
ve vyslanectvech, !wnsulátech, ve vojště, dále adv,o káty a notáře, kand,idáty advakacie a notářství, české právníky v cizině a hlavně v Americe,
seznam spisovatelů, soukromníků, továrníků i pens,istů - jakož i deník.
V kalendáři budou uveřeíněny zprávy adborných spalků, za jichž brzké
zaslání žádám. Ravněž ohlášeny tam budou časapisy, věnavané vědě právnické. Číslo ukázkavé budiž redakci zasláno. J elikai napřed nutnO' stanoviti náklad, je třeba , by dO', 1. října přihlásili se adběratelé.
JUDr. M ř cha I N a v r á NI, Praha VII., Schnellava 21.
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