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s ystému dvojkomo :-ovéh o. Senát, ktorý je odlitkom posl . sne m ovne, 
je revidujúci orgán . P reziden t republiky je volený nár. shro mážd. po 
v zoru francúzskom. Po vonkaj še j stránke po dobá sa p rezidentovi U . 
S. A. 

Dóležitou prednosťou ústav y je zachovanie sa voči menšinám hOCt 
ž iadon ich člen nebral účasti n a jej tvoren í! P omerným zastúpením a 
menšinovým školstvom dosta lo sa m enšinám roznoprávnosti, tým bola 
za ištená ich loy alit a k š tátu a v yhovené m edzirlárodným poži éLdavkom. 

]. P. 
K unifikaci našeho práva. Osnova maďarskéh o ~bčanskéh o zákona 

z r. lC)28 měla býti letos projednána v tllaďa rs ké poslanecké s němovně. 
President královské kurie se v šak proti t omu v zaha jovac í řeči letoš
ního soudního ohdobí po st avil. Uznává s ice na léh avost k odifikéLce ma
ďarského soukromého práva, přes t o pok ládá však nynější dobu za 
nevhodnou: mohla by se tím pl'erušit souvis lost n ej důležitěj š í části 
právního řádu mateřské země s »odtrženými <t zeměmi . K nejvyšš ímu 
ma,ďa t skému soudci se p řidali profes oři práv ni ckých fakult a tisk. 
Stejné obavy se projevily t ak é při maďa rské .~p ravní reformě . ' Nám to 
ovšem mu sí bJrti pobídko,u k rychl é unifikaci našeho p rávní ho řádu 
aspoň v druhém desítiletl repub liky. 

Kodifikace práva ovšem může přij ít někdy i z j iného dllvod u ne 
v hod. Jistě v žádném zákoníku by nemohlo být ustanovení , že prodej 
pražské šunky jest čin n evlasteneck)r, jak to praví rozsudek kterého si 
mad'arského soudu. -Kč-

Oslava 10. výročí ústavní listiny ko nána byla pod hes lem historické 
reminiscence na schůzi revolučního ná r. s hromáždění z 29. února 1920, 
kdy ústava bylrt usnesena. P roto volena byla za m ís to oticielní oslavy 
s tará zasedací s íú zems,kého sněmu českého, dneš n í budova senátu , kde 
revoluční N. S. zasedalo, a k účasti pozváni všichni, kdo byli členy 
revolučqího nár. shromáž,dě ní. V proj evech zastoupeni pak byll jak 
představitelé dnešn í vlády, bk i úČ". a st n íci ús t avodá rných prací , Za 
účas ~i ' presi,denta republiky zahájil oslavu p,ředseda revo lučního nál', 
shromáždění pasl. Tom á š ek vzpomínkou na zesnu lé a nepřítomné 
s po lubudovatele samostat~lO s ti , zejména D ra Raš ína a Švehlu. P o pro - • 
jeve.ch dnešního předsedy sněmovny M a I y p e t r a, p ředsedy senátu 
Dra S o u k u p a a min. před. U dr ž Cl, I a pro m luvili účastníci ústavo
dárných prací a to zejména minist r Dr. Me i s sn e r jakožto tehdej ší 
Pl'edseda ústavního výboru , prof. D r. Ho e t z e ľ jako žt o tehdej ší 
pi"ednosta legislatIvního odboru min . vnitra a vlastn í právnický 
tvůrce ústavní listin y, j ako ž i prof. D r. \ \1 e y r jakožto tehdej š í zpr i!.-
vodaj ústavního v ýboru. jkt. 

Potěšitelná ú cta k státni minulosti do bl' c se da la pozorovati 
v ovzduší nedávných dvo u našic h významných j ubileí. Pok ud jde o vý 
ročí ústavy, referujeme na jiném místě o h istorickém rázu oficielních 
oslav. Ješ tě důraznější manifestací pro státní tradici byl a úřední oslava 
jubilea presidentova. Pro blahopřání členů zákonodárn5r ch sborů vy
voleno bylo totiž místo n ad jiné důstojné , s tará s němovna historického 
státu českého na hradě pražském a obnovený sál V ladis lavský. Při
rovnání našich zákonodárců k bývalým representan tům n ároda, scháze
jících se v těchto síních, jistě jest významnou př í lež i tost í k uvědomění 
veliké dějinné . zodovědnosti těchto činiteli't. · -jkt, 

LITERATURA. 
Jan Kalous: Čt!skoslovenské presidentství T. G. Masaryk. Naše 

Doba. Roč . XXXVIl. , seš. 6. M asarykovo jubilejní číslo. Str. 324- 334. 
_ V krátké , za to však hutné studii od'Pověděl si a utor na otázku, zda 
president M asaryk vys tihl správně časové politické potřeby republiky 
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tím, jak vtisknul ráz své osobnosti presidentskému úfa.du a tím, jak 
někteI é funkce jeho více a jiné opět méně accentoval. Po stručném 
vypočtení a vysvětlení všech práv a funkcí, které našemu presidentu 
dává ústava, všímá si autor, jak se T. G. M'asaryk pohyboval jako 
president v rámci ústavou daném. Podtrhuje Masarykův v.e1ký vliv 
a zájem v zahraniční politice a v ressortu Národní Obrany, nao'pak 
konstatuje menší jeho aktivnost ve vnitřní politice. President nepoužil 
práva přicházeti do ministerské rady a jednati o běžných věcech a 
vůči Národnímu shromáždění zachovává zdrželivost často až asketickou. 
Autor upozorňuje na 1-ídký zjev v pa,rlamentalismu vůbec, totiž na 
permanenci zasedání N árodniho Shromáždění, na zvláštní způsob a 
obsah l?residentov~r ch poselství a na malou iniciativu při jmenování 
vlád. Vysvětluje rozdíl accentu, jímž Masaryk podtrhl zevně .politické 
a vnitrostátní funkce svého presidentství poměry, neboť v oblasti poli
tiy. zevní nejsou strany tlak snny a připraveny, aby mohly presidento,vi 
vésti ,uku; ve vnili'-ní politice pak president i přes výjimečnou svoji 
autoritu má postavení dosti slabé, nf'boť se neo'pírá o stranu, mající 
v parlamentě silnou POSiC1. V závěru autor konstatuje, že podle naší 
Ú!s;:avy jsou možní tl nás presidenti silní i slabí. Budou-li příští pre
sidemi vůdci siln:)' ch stran, vybudují nám tradici silných presidentů, 
budou-1i to osoby stojíCÍ nad stranami nebo ve svých stranách n;.t 
vedlejší koleji, budou ,to slabí presiden,ti. Takovým by byl nutně i Ma
saryk, kdyby nebyl osobností tak jedinečnou, požívající dtlvěry a lásky 
nejširších vrstev občanstva. S. K. 

R. W. Seton-Watson: Sar.ajevo. Studie o vzniku veliké války. -
Praha, Melantrich, 1929, str. 343 in - 8. (Z války a revoluce 2). -
Pochybuji, že by bylo snadno nalézti více knih tak mohutného účinku 
na čtenáře a při tom metodicky a věrně historicky n3.ipsaných, jako je 
kniha Setona-Watsona. Je psána s veškerým za'ujetím autorovým pro 
látku a přes všechna nebezpečí ožehavosti Iproblému počátků světové 
války vzácně nestranně, jak jest jen vůbec možno. Ovšem a,Utor není 
nekritick:)T a tak vlažný, aby potlačil svoje sympatie i svůj odpor, zvláště 
k vládě Pašičově a zcela otevřeně vytýká podle svého pi'-esvědčení 
chyby vládě jugoslávské, ale právě tato otevřenost, při níž však nikte
rak nepotlačuje mínění opačného, je čtenáři jistě veľmi sympatická a 
dovede ho chytiti i pro ty par-tie knihy, kde je nutno řešiti nejtěžší 
problémy a nejspletitější otázky. Při tom obsah knihy je stavěn velml 
prostě a tím i jasně: kolem sarajevské události vybudováno je celé 
tém a. Nejprve se předesílá vyEčení konfliktů srbsko-rakouských, pax 
!O e osvětlují poměry vnitřní rakouské (František Ferdinand atd.) a 
kombinací obou dospívá se k podrobné rekonstrukci událostí sarajev
skýcn. A když si takto upravil cestu, navazuje na předešlé vývody a 
ukazuje autor, jak rakouská diplomacie využila Sarajeva, aby došla 
uskutečnění svých tužeb, totiž války proti Srbsku. Že tím vhodila ra· 
kouská zahraniční politika první jiskru pro budoucí požár světový, 
není vlastně v knize řečeno, ale podává se to přesvědčivě a vyplyne 
to z tcho, Co bylo již řečeno. . 

Seton-Watson, jak bylo již pověděno, staví se značně oomítavě 
k činllm Pašičovým. Tím strhává ovšem nimbus, kterým byla obestřena 
dosud postava tohoto srbského státníka a nebude patrně z,vláště se 
strany srbs!{é za to nikterak chválen. Ale ten, kdo stojí stranou, jako na 
příklad my, musí mu v lecč.ems dáti za pravdu, že výklad jeho je správný 
a s'P;avedlivý. Neboť neubírá se tím slávy srbskému národu za to co 
vše yytrpěl, a:le spravedlivě se kriticky hodnotí události, které ne~ají 
významu jen pro někdejší Srbsko a nynější Jugoslavii, nýbrž přímo 
světový. Je to snad trochu kruté vzdáti se přesvědčení dosavadního, 
ale. tato krutost není podmíněna kritikou, nýbrž jen malým poměrně 
odstupem časovým, který nám nedává zapomenouti, že kritisované 
osoby . jsou téměř našimi · současníky. Podobně je tomu u Setona-Wat-
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sona i s osobou stíhanou s naší strémy nenávistí, totiž s Františkem 
Ferdinandem. I jemu autor spravedlivě měří , neboť sleduje, jak jeho 
názory a povaha se vykrista1isova1y právě pod tlakem vnějších okol
ností, a jak prostředí, v němž se ocitl většinou bez vlastního půso~ení, 
je přímým viníkem na jeho ,činech . A tento kausáIní nexus soustředěný 
vlast:1ě k historii dne, nejvýš důležitého ve světové politice. a tím i v dě. 
jinách lidstva, jest právě to nejlepší v celé knize. 

Sna..d nebuie nemístné se zmíniti, jak autor trefně vylíčil i postavy 
sarajevského Principa a Čabrinoviče. Nepokouší se z nich setI'íti stopy 
vraždy, ale l.lkazuje, kde vľastně jest hledati původce vraždy, jíž byli 
jen pouhými vykonavateli a jak se vůbec stalo, že mohlo k atentátům 
dojítI. N e l~hkomyslnost, ale troufalost rakouských kruhů nese nej .. 
méně poloviční vinu na Sa.rajevu a tím i na hrLlzách, které následovaly. 

Zdá se, že autor uvítal české vydání vřele, protože mu předeslal 
zvláštní vředmluvu s dodatkem. Jistě se nezklamal a nezkl'ame. Tato ' 
kniha p;o nás, ktáí počátek nového života státního datujeme od 
'vlá1ky světové, je takřka začátek začátku. A proto nepovažujme české 
vy,rlání knihy Setona--1vVetsona přes její veľmi pěkný překlad P. Váši 
jen za pouhý překlad , nýbrž budiž nám vlastním českým vydáním, 
knihvu, která nám nahr,adí řadu t. zv. válečných románů jež čtená/'e 
získávají sice drastickým líčením, ale bez pevného podkl,adu, totiž sku-
tečnosti ličené podle praVldy a spravedlnosti. Čao 

Emil Ludwig: 'Červenec 1914. - Praha, Grégr, 1930, str. 244 in-m. 
8. Kč 32. - Ludwigtlv román: o počátku světové války je takřka lite
rární a beletristick}' pendant »Sarajeva« Setona~Watsona. Odtud nepo
chybně čerpá i leckterý podnět a také sled líčení, ale z.pracQvání zů
stává vždy jeho vlastní a původní. Ludwig má známý charakteristický 
sloh, úsečný a lapidární a proto jeho podání je vyhraněné osobně. 
Bylo by vskutku zajímavé porovnati knihu Setona-\N' atsona s prací 
Luďwigovou. Podstatný rozdíl je jednak dán beletristickou formou, jež 
nemůže se sice pouštět do teorií a domněnek, ale jež právě proto těm 
čtenářtlm, kteří si žádají přímých názortl přijde 'velmi vhod, a jednak 
v jiném pojetí látky. Neboť Seton-Watson se obmezuje na událost 
sal'ajevskou a na to, co ji předcházelo a následo'va10, kdežto Ludwig 
rozvíj: své myšlenky právě od okamžiku sarajevského atentátu. Jeho 
práce je věnována vlastně tomu, co se sběhlo v jednom'~síční lhůtě . 
sice velmi krátké, ale přímo překypující událostmi. Z názortt Ludwigo
výcl: riejprve jest velmi zajímavé jeho stanovisko k vině Rakouska za 
válku . Třebas hned v úvodních slovech obviňuje válkou celou Evropu, 
'p,řece viníka spatřuje. v politicích rakouských, ba leckde snaží se i zmír
niti nepříznivý dojem vůči Německu a hlavně eí'saři Vilémovi II., co'ž 
je názor již znám:)' z jeho biografické práce o tomto panovníku. Tu 
se marně bráníme myšlence, že přece jen příliš viny seskupuje se na 
toho, kdo v této válce 'vzal za své, a že - sné\Jd podvědomě - snaží 
se zmenšit vina, ostatních. Jiný názor autortlv jest hledati ve vývodech 
o socialistických stranách a jejicb od1poru proti válce. Tu je nutno 
přiznati Lt~dwigovu zpracování primát, protože dosud nebyl takovouto 
formou vylíčen zmar teorii. které proti skJUtečnosti ukázaly se příliš 
slabými. ~t[yslím, že se tu Ludwig, věrný 'stoupenec myšlenek sociali
stických zbytečně snaží vysvětliti nc·úspěcby a hlavně vyložiti , proč 
široké masy lidu nenásledovaly těchto hesel. Ale i pro tyto partie stojí 
vždy za to čísti knihu Ludwigovu, byť bych vždy více cenil vylíčení, 
jak se zauzlovaly nitky diplomacie přející válce, v němž práv.ě Lud
'wigův sloh svým neobyčejn:)rm spádem barvitě vystihuje kadenci udá-
lostí až po samu. katastrofu vyhlášení války světové. Ča, 

Frank W. Blockmar-John Lewis Gillin: Základy sociologie, 
8°, 533 stran. -'- Sociologická knihovna. V.ětŠí l'ada. Svazek II . -
Orbis 1929, Praha. - Sociologie sV:)Tm pi'tvodem jest vlastně věd ' l 
anglo ~aská. Proto také v těchto zemích doznala největšího rozkvětu. 



234 

K nám se dostala jaksi cJod::ttečně a dodnes si s ní nevíme dobře rady_ 
Svou povahou jest mezi právní vědou a filosofií , jakýmsi mostem mezi 
oběma ale poněvadž tyto obě vědy jsou u nás přísně odděleny, b a 
odcizil~ se sobě, ocitla se sociologie tak trochu jako mezi dvěma žid
Pemi a je zanedbávána ke škodě ú,plnosti vzd,ělání vysokoškolského_ 
To 'jest u nás organisováno výhradně účelově , t. j. pi-ipraviti vž,d~ 
k ul-čit ému povolání. A k čemu by byla sociologie? A tak zůstáv::.t 
sociologie u nás pi~es obětavou snahu svých nečetných, ale oddan)Tch 
vvzn2vačů jen )'nepovinným pi-edmětem « . Jinak je tomu v anglosaském 
s~ětě , Sociologie je tu nadřazeno u vědou právům, politice a národnímu 
hospodářstvi které z ní vycházejí a ji předpokládají. Tento pi-edpoklad 
p rojevuje se 'pak prospě šně i v tě chto vědách, chrání je od přílišné ab
straktnosti doo'matičnostl a stále na očích drží živou společenskou 
funkci kt~rou třeba plniti. A jeho blahodárný účinek objevuje se pak 
i v pr~ktickiém živ,')tě, ap likace vždy na život je pružnější, učí tozumně, 
že pravidla nutno pi-izptlsobovati životu a nikoli naopak a vtlb,ec vede 
k lep šímu chápání života, které, čím je život složitější, tím spíše vy
žadu ie metody a nestačí mu již pouhý instinkt. 

'Blockmar-Gil1inova kniha jest učebnicí, proto je v prvé řadě, 
myšlena na rozsah a v druhé na obsé1lh , který svědomitě, ale zhuštěně 
shrnuje sociologické poučky do krátkých hesel. Kniha, tím .,tává se 
velic :~ přehlednou. Pojmy vyplývají jeden z druhého, a.le přece jsou 
roztříděny, aby nemohly býti směšovány. V textu i v poznámkách je' 
citováno hojně specielní literatury, která se zabývá podrobně dotyčným 
problémem, k,terý pro všeobecný ráz knihy nemohl býti dostate.čnvě' 
probrán. Neboť kniha přes svůj značný rozsah jest psána velice strucne, 
'avšé1,k při tom nikoli suše, dává před a"bstrakcí nřednost konkretisování 
pojmtl, což studium značně ulehčuje. Látka jest účelně rozdělena. Svtl} 
úkol jako učebnice plní jistě dobi-e. Zasloužila by si, aby také u nás 
byla hodně čtena. Dr. Lepai-. 

Projets deconvention et recommandations adolptés par la Confé
rE:nce international'e du Travail au cours de ses onze sessions tenues de 
I919 a 1928. - Geneve 1928. Bureau international du Travai1. 8°1. Str. 162. 
Cena 2 fr . švýc. - Toto souborné vydání 'Všech dosavadních usnesení 
mezinárodních konferencí práce jes rozmnoženým a doplněným vy
d:áním souboru těchto llsnesení z roku 1925. Za těch několik let přibyla 
hezká ř ada usnesení nov)Tch. Toto nové vydání jes t na rozdíl od př'c
dešlého poněkud jinak upraveno, hlavně co se tý'če sei-azení, a možno 
říci, že na prospěch věci. Jsou tu zvláště uvedeny pi-edevším všechny 
konvence a pak zase doporučení, sei-azen'é 'vždy podl e konferencí. Kon
venCe jsou opatřeny poznámkami, kdy která vstoupila v platnost a 
které státy ji dosud ratifikovaly. V celku skýtá kniha pěkný přehled 
výsledků dosavadních konferencí a možno ji prá'V'em nazvati meziná-
rodním zákoníkem práce, -kg. 

Sborník prací z dějin práva československého. 1. svazek. K pade
sátým n:uozeninám profesora J. , Kapra'sa. Práce ze semináře českého 
práva n a Kadově universitě č. 15, str. 124. Praha 1930. Sborník jest 
souborem prací žáků 'D rofesora Kaprasa. Ú'Vodem ohlašuje prof. Dr. 
Čáda úmysl vydávati i další čísla Sborníku . 

V prvním pojednání »Právní dějiny české, československé, slo
vanské, středoevropské«, vytyčuje prof. Dr. Č á d a pojem i hranice 
těchto úsekú , právní historie. Rozebíraje dosavadní ohraničení pojmu 
právních dějin českých, dokazuje autor , přesvědčivě, že zmíněný pojem 
nutno ohraničovati, territoriálně t. j. pracovati na dějinách právních 
českého státu. Obtížné a sporné ohraničení -úseku právních dějin česko
slovensk§ch řeší autor tím, že vidí v této disciplině především zpra
cování vzájemných 'Vztahů právních dějin českých a slovenských a 
příčin těchto vztahů. Podobnou směrnici vytyčuje autor právním ději
nám slovanSkým, Právní dějiny středoevropské vymezuje autor pod'ie 
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pltsobnosti tohoto oboru ve shodě s našimi badateli. Závěrem vyzdvi
huje autor vý-znam dech těchto v}/sektl právní histo l ie pro náš stát • 
v němž, dík jeho geografické poloze, se stýkají mnohé rozdílné 
vlivy právní. 

Ve stati »Soudní knihy osvětímské z r. 1440-1557«, která má b:)Tti 
úvodem k edici zmíněn:)r ch knih, charakterisuje prof. Dr. R a u s che r 
právní řád kníŽectví osvětimského a zátorského . Obě knížectví po svém 
odtržení od české koruny v XV. stol. podržela až do právní unifikace 
s ostatním Polskem, tedy do ľ. 1563, právní řád shodn:)T s ,právním 
řádem ostatního Slezska, Ba i po diouhém odrděleni od českého státu 
přejala obě knížectví slezsk:)' landhíd z r 1512, Ostatně i po právní 
unifikad bylo užíváno českého originálu soudních knih až do roku 1638, 
kdy na základě sněmovního usnesení byly knihy pi"eloženy do polštiny. 

V článku )l Několik slovo nejstarším inventáři českého korunní1-}o 
a~chivu z roku 1437c popisuje Phdr. Otakar B a u e r zmíněný inventár-, 
zrízený na rozkaz nově jmenovaného purkrabí karlštejnského, Menharta 
z IHrardce. Zajímav:)rm jest rozti'-íd.ění arcl1ivního mat eriálu inventářem 
na užitečný a neužitečný (věci mající cenu pouze historickou). V po
jednání » Ještě k římskoprávnímu obsa.hu brněnské právní knihy« nava
zuje prof. Dr. B oh á č e k na svoji práci » Římské právní prvky v právní 
knize brněnského písaře J ana «. A utor rozeznává v římskoprávních par
ti!ch Janova m anipulu trojí yrstvy: jednak zákonné texty (úryvky justi
mánské kompilace), jednak legistické glossy a konečně teoretické vý
klady. které sto,;í částečně pod v livem kanonického práva. Badatelé do
savadní, Ott a Roessler, opomíjeli, sledujíce předlohu Janovy knihy, 
vrstvu g lossární. Mnoho, míní autor, převzal Jan z Jus regale monta·· 
norum krále Václava II" nejvíce však asi z nějaké praktické příručky 
legistické, opírající se o Summu Azzonovu. 

. V stati »Státní občanství a národnost v českém právu do Bílé 
hory« vyt:)Tká -Dr. K I i m e n t úzkou spojitost obou těchto faktodL 
Autor vychází od středověké právní instituce »míru«. Pojem tento byl 
jednak v podstatě shodn:)lm s naším pojmem právního řádu, jednak ne
znamenal souhrn oprávnění/ příslušejících tehdejšímu státnímu občanu, 
Silná německá kolo~lisace rozrt1šuje dosavadní státní správu a zavádí 
fakticky němčinu jako druhý úřední jazyk. Určitá reakce, živená lite
rárně (Dalimil) způsobuje obrat již privilegiem krále Jana vyhrazll
jícím pouze čechl'tm a Moravanům státní úi"ady a právo nabývati ne
movitostÍ. Radikálně vystupuje protí Němcům doba husitská a panovníci: 
doby pozdější potvrzují jen faktický stav právně, zejména Vladislav II. 
r. 1495 usnesením sněmu o jednojazyčnosti zemských desk. Podobně 
města odpírají cizincllm právo měšťanské. Panovníci habs.burští ovšem 
jazykové předpisy dosti značně porušují , leč jazykové hledisko národní 
částečně i slovansky zabarvené, pi'-evládá až clo Bí lé bory. ' 

Ve stati »Komorník a podkomoří«vychází Dr'. Václav Van ě č e k 
z názoru vysloveného profesorem Lošem, že přeclpona »pod-« v názvech 
úředníků neznačí jen podřízenost, n:)lbrž někdy má i V)TZnam blízkosti. 
N ázur tento , míní autor, llLlže zejména nám objasniti nejasnou otázku 
poměru komořího k podkomořímu y našich právních dějinách. 

Komoří byl Ziprvu s právcem dvora panovníkova i pokladníkem zá
roveň. Komoří, '\' e starši době častěji podkomořím zvaný, byl latinsky 
zván střídavě cameraríus i subcamerarius (poslední slovo jest ovšem 
hrubý bohe'1lismus). . 

. V článku »C,esty a silnice v zemsk}Tch úízeních « vyt)rká prof. Dr. 
Ho r n a, že o veřejných cestách platilo několik právních zásad, ze jména. 
zásad?- svobodného provozu, která vázala vysazení cel a m:)lt na cestách 
jen na výslovné udělení královské. Majitelé pozemkii ležících u cest ' 
měli povinnost silnice a cesty zasekávati v čas nebezpečí válečné 10. 
Titíž majitelé měli poyinnost cesty opravovati a je v dobrém stavu 
udržovati. Povinnost tato, která st íhala i majitele pozemk{l při cestách 
vodních, ovšem nebyla zac hO'Vlávána přes přísné tresty. 
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V pojednání »V)Tsledky a úkoly historických prací o hospodářském 
vývoji zemí koruny česk'éc podává Dr. Jan Pro c h á z k a stručný 
,pi'ehled hospodái-ských dějin našich zemí zároveň s přehledem nedůjle
žitější literatury, V hospodářské historii naší vyzdvihuje tři mezníky 
časové: stol. XIII. s dělením měst od zemědělského venkova, xrv.
XVI. stol. s vítězstvím dominikálního velkostatku nad poddanými a 
kr.álov·skými městy a stol. XVIlI.-XIX. se vznikem velkoprůmyslu, 
kumulací kapitálu a s osamostatněním sedláka i jeho pů,dy od vrchností. 
Autor hodnotí i historiky kteří · se dosud tímto oborem zabývali. 

V článku »Spor pánii a rytířů o sedání v lavidchc: líčí docent Dr. 
M a r k o v známý boj obou stavů v 15. století. Rytíři dostali se po prvé. 
ovšem prozatímně na dvě léta do zemského soudu r. 1437. výpovědí 
krále Zikmunda. Leč přísedící zemanští nebyli ,plně rovni svým panským 
kolegllm potud, že neměli ůeastí na vynášení potazu. Zemané tvrdili, 
že prý za starých časů měli na zemském soudě rovné právo, ne.dO'VIedli 
však své tvrzení právnicky dokázati. Po několika marných pokusech 
přiznáno zemanům r. 1485. definitivně 8 míst na zemském sněmu spolu 
s účastí zemanských kmetů na panském pota~u. Na Morav:ě dosáhli 
zemané podobného postavení r. 1492, kďyž i zde si chtěl stav panský 
zajistiti rpomoc zemanstva v boji proti městům. 

V pojednání »Choroba stron, ako przyczyna odroczenia processu 
w dawnem pra,uľe czeskienH líčí Dr. Stanisla\v Bor o w s k i formalis
tické náležitosti, kterých vyžadoval »rok nemocnýchc v starém právu 
českém. 

Ve stati »K'riminální statistika a dějiny světové válkyc zd,ůrazňuje 
docent Dr. S o I n a ř di'tležitost kriminální \Statistiky )ro krimi
nografii. Při srovnání dat kriminálních doby válečné s daty dáby mírové 
nutno si ovšem uvědomiti, že srovnání stěžují mnohé okolnosti. Předně 
Se zmenšil počet způsobilých subjektů trestných činu vroti míru tím, 
Že většin:t mladších muHt, nejvíce k zločinnosti náchylných, sloužila 
ve vojsku. Dále zpllsobi1o znehodnocení peněz posunutí ve prospěch 
kvalifikace zločinné. Konečně změnil se poměr zákonné zločinnosti, 
dan'é polČtem odsouzení, ok zločinnosti skutečně tím, že činnost orgánů 
s ::>udních stala se méně intensivní. 

N a konci sborníku podává profesor Dr. K a .p r a s stručný obraz 
desíti1eté činnosti svého semináře z dějin če,ského vráva. 

Ke sborníku jest připojen přehled literární práce prof. Dra Kaprasa. 
Dlužno říci; že sborník s příspěvky žákít jest nesporně nejkrás-

nější odměnou práce vysokoškolského profesora. Dr. 'N, 

Dr. Vavro Šrobár: Oslobodené Slovensko. (N ákladom » Čin-uc, 
Praha, str. 460, cena 60 Ke.) - Dr. Vávro Šrobár, prv než začne 1íéiť 
jako aktívny činitel' udalosti prevratové, š,irokým obrazom zachycuje 
ráz sklonku politiky mad·arske.i. Maďarskí pOlitikovia, ktorí verleli 
dosiahnuť v druhej polovici I9. stOl'. vel'kých úspechov, keď už sa 
zd,al0, že Pešť prevažuje nad Viedňou, práve vtedy im zlyhala koncepcia 
politiky a priviedla Macfarsko ku . katastrofe . 

V Maďarsku na prelomu I9.-2o. stor. opanovala pole v ~naď. po
litike stran'l ~iberálna, ideove Kossuthova, ktorej ideálom bolo vel'ké 
Uhorsko s 30 milionovým národom. Tato ud~vala smer politiky a 
otvorene sa postavila proti panovníkovi, a jeho právam. V týchto 
časoch vyrastala generácia, vedená Ap,ponyim. Andrássym vychová
vaná len urážkami kral'a, šliapaním zákonov, budovala štát v sme"re 
deštruktívnom. Podl'a slov Krištófy-ho, tejto generácii treba připisov'lť 
katastrofu Maďarska, nie svetovej voj ne, jako je te.raz v móde. Anar
chia politická poštvala celý svet .proti Maďarsku, zahraničie s hrúzou 
otvá! alo oči nad násilníckym Rakúskom, typom to štátu stredovekého, 
na čele s panov~1íkom bez chrbtovej kostí, ktorý svojmi životným 
heslom »Quieta nOll moverec len ur}' chli1 srútenie za Rakúska. Tký 
to duch vládol vo vedúcích kruhoch politiky rak. uh. až do rozpustenia 
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válečných armád, a maď. politikom otvoril oči len diktátu vVilsonových 
článkov. My móžeme dnes len vďačiť politike maďarskej, za jej lví podiel 
na našom oslobodení. 

Autor v dru 11cj čiastke svojich pamatí líči prácu, doma, v Pn.he 
a na Slovensku, sbieranie materiálu pred mierové konferencie, okupáciu 
Sl''ovensk::t, . zverstvá Maďarov a boje s nimi na Slovensku. V Prahe 
prvé sostavenie vlády za prítomnosti S~ovákov, utvorenie sa , Slov. 
klubu«, ako súčiastky csI. vlády. 

V tejto svrchovane d61ežitej dobe, kecl' bolo treba preja,viť úplnú 
solidarnosť domácich politikov našich s vedúcími odboja za' hranicam'" 
vynaložila vláda Károlyiho všetko úsilie na to, a,by N'ár. Rada v Turč. 
Sv. Martine vstúpila s ňom do vyjednávania. Takmer osúdnym pre 
Slovákov malo sa stať menovanie Dr. Hodžu čsl. vládou diplomatickým 
zástt:pcom do Pešte. H odža pustil sa do vyjednávania bez vedomia čsl. 
vlády, v rámci starého Uhorska chcel pre Slovákov vyjednati akusi 
autonomiu. Za tým ciel'om paktoval s dr. J ászim, min. é.;ahraničia. 
S ministrom vojny, Barthom ujednal demarkačnú či aru, ktorá ani v naj
menšom sa neshodovala s požiadavkami našimi na mierovej konfe- . 
rendi. Ciel' týchto jednaní so strany M a.ďarov bol z.cela jasný: 
Uká.zať s,pojencom, že so Slovákmi už sú vyporiadaní, ,desavovať poli
tilcov našich pred mier. konfe renciou . 

Pochopitel'ný ~'ozruch vyvola~o jednanie IHodžu jak v Paříži, tak 
v Prahe. Len .. ychlému odvolániu jeho a vyhlásením jeho paktov za 
bezpredmetné, podarilo sa čsl. vláde včas zachrániť situáciu. O S 1'0-
vensku nerozhodol Maďanni chystaný plebiscit, Slov. definitÍvne pre
stáva byť súčiastkou Uhorska , 

Autor v dalších statiach prechádza na líčenie t,ažkostí, ktorých 
si ,ryžiadalo okupovanie Slovenska. Sám bol menovaný ministro 'I 

s plnou mocou pre Slov., s dočasným sídlom v Žiline. Tisíceré útrapy, 
spojené s vládnutím v najbližších rok och po prcvrate, bez spol'ablivý 'h 
l'udí, bez prostried1kov, zvačša za všeob. skepsie obyvatel'stva, je pred
metom ostatnej ·čiastl y jeho pamatL 

Autor tým, že uverejií.uje vo vačšine prípadov vo svojom diele 
fakt:\, podoprené dokumenta:ni v plnom znení, dáva nám vel'mi dóle
žitú historicky cennú pamiatku, na najhák1ivejšie . časy našho oslobo
denia. Po nej S0 zaújmom siahne nie len politik, ale aj právník-diplomat 
a zaiE'te aj historik. . 

Kedže Dr. Vavro Šrobar citelne útočí vo svojich memoároch na 
politika IHodžu rozbúrily tieto polit. hladinu na Slov. a vyvolaly mnollé 
polemiky. N ajdóležitejšia je reč Dr. Mil. Hodž,u, prednesená. dlŤla ·22. XlII. 
1928, vverejnená v ~ Slov. Denníku c: . Vyšla mimo toho pod titulom: 

S love 11 s ký r o z c hod s lVI a cl' arm i r. 1928. (Dokumen
tárny ,výklad o jednaniach dra. M. Hodžu ako čsl. plnomoc níka s Ká
rolyih o vládou, v !istopade a prosinci 1918 o ústupe maď. v ojsk zo 
Sľov. (N ákladom )Slov. Denníka «, str. 150, cena neudaná). 

Dr. Hodža háji svoje po,čínanie, ako jedine možné, líčiac danú 
situáciu v Pešti. D:·. Kramářom bol poverený íst do Pešte, a u maďar
skej vlády sprostredkovať, aby maď. vojsko() bolů od.volané zo Sl'o
venska a pripraviť likvidáciu financií a administratívy s maď. vládou. 

Ma,ď. vláda však uzavrela v Belehrade prímerie 's vodcom južnej 
dohodovej ,armády Franchet d'Esperay-om, znejúcu, že hocl by spoje
necké mocnosti okupovaly niektoré čiastk'y Maďarska, ostáva tam 
naďalej maď. stát. administrativa. Tohoto primeria chceli Maďari využiť 
.ku prevedeniu zamýšľaného plebiscitu pod bod~kmi maďarskej solda
tesky. Hodža, aby zachránil české vojsko na Slovensku, ' musel jednať, 
jednať o čomkol'vek, aby zabránil plieneniu a zbytočným srážkám maď. 
a čes. vojska, no tedy, kým spojenci neurčia presnejšie smernice. Preto 
sa odhodlal jednať, preto povolal členov N ár. Rady do Pešte. Tohoto 
jednania zneužila maďarská žurnalistika. Hodža bol desavovaný čs}. 
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vládou, ale bol získaný čas. doš la Fochov a nota o evakJuo vaní Sloven
ska, ale zase bez demarkácie, bez urče nia pokia1. Aby aspoň čiastočne 
prinútil maď. tlupy k ústupu zo Slovenska, musel naznačiť hranice, 
cez ktoré nesmie maď. vojsko prekročit. Táto nutnost priviedla lHodžu 
ku paktovaniu, ktorého M'aďari zneužili, ČO však je v dósledkoch 
predsa lepšie, ako zamýšl'aný plebiscit za dozoru Maďarov. Obranná 
táto polemika je taktiež doložená s bodu na bod dokumentami, uve
rejnenými v prvej č. knihy. 

O objektivnosti oboch kníh ako polemík, ktoré maly tak značné 
dozv uky politické, je dosial nemožné vynášat súdy. Odváži ich histor,ia. 

] . P. 
Českou minulostÍ. - Sborník, uspOl"ádaný k šedesátým naroze

ninám univ. prof. Dra V ádava N ovotného univ. doc. Dr. Otakarem 
Odložilíkem, univ. doc. Dr. J arosl Prokšem a univ. prof. Dr. Ru
dolfem Urbánkem. N ákl. Jana Laichtra v Praze 192 9. 80

, str. 392 " 

(J. Prokeš připojil také chronologický soupis bohaťé literární činnosti 
N ovotného .'; - Titul knihy byl správně zvolen, neboť skutečně prO
vází nás téměl" po vš'ech nejdůležitějších obdobích české historie, 
pOlČÍnaje praehistorií (J. Schráni1, J. Dobiáš, Šimek) až po historii 
světové války (Fr. Šteidler o Husových oslavách na Rusi r. 1915). Je 
samozřejmé, že velká část článků je věnována nábožensk}Tm a ducho
vým dějinám (Thomson, Kybal, Fr. :Hrubý, Odložilík, F. M. Bartoš. 
StJ,oukal, Prokeš), jak je to dáno převážnou měrou životním dílem 
N ovotného. Tím ovšem nemá býti řečeno, že by ostatní stránky dějin 
byly opomenuty, naopak nalézáme tu přísp.ěvky, které ani pro právní 
historii nejsou bez významu. Václav ,Hrubý v článku »K otázce 
vzmku města pražského « probírá tu po stránce diplomat,ické i právni 
jednotlivé články soběslavského privilegia ,pro pražsk:é Němce z r. 
II76, J. Šebánek stejnou methodou ukazuje, jak nejstar'ší dějiny jiho
moravského městečka Slavonic jsou založeny na falsech Bo,čkových. 
Hospodářským dějinám věnován je článek Fr. Macháčka »K hospo
d'ář .skému stavu českých měs t venkovských po válce třicetiletéc , na
proti tomu Bedřich Mendl uveřejnil' zde zajímavý příspěvek o vy
jednávání Karla IV. v r. 1355 o spolek českofrancouzský. --' Již z to
ho co povšechně naznačeného obsahu, který zdaleka není vy,čerpán -
kniha má celkem 25 pl"'Lspěvktl . - je patrno, že sborník representuje 
se vysokou úrovni. Také vnějš í úpravě byla věnována velká péče. 

Č-a. 

»)Par1ament«, revue pro sociáln í vědy, hospodál"skou a kulturní 
po~ii.iku, vychází po delší době opět za redakce doc. Dr. Verunáče" 

Jak se ve vstupním slovu praví, má revue zdůrazniti význam 
nutného vzrůstu morálky v hospodářství a politice. rozumnější chá
pá!1.í stranictví, podporovati tvoření mezistranickÝch středisk. Stejně 
vyznívá článek Kollári'tv, který klade inteligenci za úkol pozvednouti 
mo rálku ti. odbornost v politice. 

ReVltle, pokud mllžeme souditi z 1. čísla, má v prvé řadě propa
g ::>vati idee t. zv. laborethické, zvláštní rubriku má také ľegionalismus, 
k romě toho slouží za tribunu nejmladší škole sociologické Z aktualit 

. přináší osnovu zákona o komorách práCe a spotřeby a K'ollárův re
ferát o bernsk1ém kursu PľO z.hospodárnění veřejné správy. N ejtpozoru
hodnější jest studie Kolowrata-Krakovského o agrarismu a industria
lismu; jest to opravdu vzor nestranné, odborné úvahy, jak ji jinde 
v nynější době taJk snadno nenajdeme. Dr. Čakrt. 

MUDr. F. Goldmann-MUDr. A . Grotjtahn: Les prestations de 
1'assurance - maladie al1emande du point de vue de ľhygiene sodale. 
- Etudes et Documents, série M (Assurance8 sociales), no. 8. Geneve 
1928. Bureau ínternational du Travail. 80 • Stran VII. + 220. Cena 
.5 fľ. švýc. - Tato speciální publikace mezin. úřadu práce jest doku-
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mentem velkého př evratu , který se v oboru nemoc. pojištění stal 
během posledních 40 let. Kdežto původní účel pojištění bylo posky
tování podpor v nemoci, obrací se nynější jeho zřetel k preventivním 
opatřenim, jimiž se !ná udržovati zdraví zaměstnancll a sooiální hygiena 
vůbec. Přítomné dílo vynikajících lékařských odborníků berlínský ch. 
unive rsitního profesora a městského fysika, zabývá se právě otázkou, 
jak přis:pívá nemocenské pojištění k vývoji a pokroku sociální hygieny, 
Otázka tato se tu probírá s ohledem k ' jednotlivým odvětvím lékai'-
ského ošetřování s použitím četnÝch 'praktických příkladll. ---lkg. 

Bibliographie du chomage. Etudes et Documents, sér. C (chómage) , 
no. 14. Geneve I930. II. vyd. BmE';1u international du Travai1. 8°. 
Stran VIII. + 217. Cena 5 fr. š,výc., 4 šil.. angl., 4. RM . ~ Tato speciální 
bibliografie světové literatury o otázce nezaměstnanosti z let 1920-19'2 9 
je,st pokračováním prvního vydání, které obsahovalo literaturu z let 
I914-192o. Předmluva, jakož i obsah a označení všech oddílll jest psáno 
francou zsky anglicky a německy. S01..1,pis literatury jest zcela vY'čet"p~l
vající CI ne~hybí tu ani literatura z Maroka a Palestíny. Díl'a, knižní 
i časopisecká, jsou seřazena především podle ohsahu (dHlélJ všeobecná, 
vývoj -pracovních podmínek, umístění atd.), uvnitř každého hesla pak 
podle stáHl a v těchto abecedně dle autodi. Československo jest zastou-
peno celkem 45 pracemi. -kg. 

Prof. dr. Oscar Oblath: Les, tests de vision des couleurs. Etude3 
et Documents, série F (IHygiene industrielle), no. 12. Geneve 1929. Burcau 
international du Travai!. 8°. Stran III. + 51. Cena 2·50 fr. švýc. -
Specielní touh studií terstského profesora oftalmologie pi'ispívá mez. 
úi'-a.d' práce k odbornému řešení problému sociální hygieny. Podkladem 
studic jest anketa ' provedená ,v letech 1924 a 1925 v 15 státech, mezi 
nimi Československa. Rozboru jest tu podrobena také .potřeba zrakové 
citlivosti co do barev u některých povolání, zejména železničářů. řidičů 
motorových vozidel, námořníků a letců. Při v)Tkladech o daltonii uvádí 
auto!" jélJko první známku osl'abení zraku zjev, nazvaný podle našeho 
Purkyněho »phénomene de Purkinje«. -kg. 

Josef Macek: Zlatá měna a »státovkový dluh«. V)rklad o názoreul 
a zájmech, které ovládají naši měnovou politiku. - Čin, 1930, Prah <.t. 
8°. Str. 146. Cena Kč 20. - Kniha, jak už naznačuje titul , jest rozdě
luje na 2 části: v pT'vé vysvětluje autor populárně SVltj názor na zlatou 
měn!.l (,podává tak!é v krátkosti výkl a d pojmu peněz), v druhé mluví 
o s'plácení státovkového dluhu. Jest to kniha, p3aná zi-ejmě pro určitou 
příležitost, někdy prudce polemická, která svým populárním výkladem 
a nepřátel~tvím ke všemu dogmatismu podává někdy skutečně origi
nální po střehy. Ale tato snaha po srozumitelnosti a nedogmatičnosti 
není jel1lpředností, nýbrž také slabinou knihy. Má místy za následek 
nedostatek pre~isnosti, svádí autora k určitým polopravdám, které už 
naplodil'y ve finanční vědě hodně zla. Tak tvrdí-li autor, že cena zlatýc~ 
peněz jest dán3. prací . zlatokopovou (str. 18), mohlo by. to býti využito 
nejenom pro kvantitní teorii (kterou autor na jiných místech potírá) , 
ale pHrno pro marxistickou hodnotnou teorii. Takovou nepřesností, polú
pravdou, jest i tvrzení. že inflace jest zdanění; lze tvořit různé definicé 
zdaólění, dle p :1l1ujících teorií však sotva by bylo možné inflaci pod 
nějakou z nich subsumovat (právě tak ne, jako sekvestrace neb ľek
visice). Autoľ sice cituj e anglické autory, kteří jsou stejného mínění; 
musíme si však uvědomiti, že Angličané nejsou velcí systematikové 
ve vědě finanční (i Bastable se opíľá hodně o německou a fľancou.zskou 
finanční vědu), jejich definice poj mll zde jsou tedy poměrně nejméně 
závažné. 

ToHk v čá3ti teoľetické. Pokud se týče části praktic~é, máme 
máb publikací, které by tak bezohledně dovedly strhnout závoj oft-
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ciálnosti, vysvětliti smysl odbornického žargónu, ukázati s náležitou 
o'd.bornou znalostí věd v novém světle, ač i zde by se daly vznésti 
námitky, na pi'. proti autorovu opovržení k požadavku pružnosti 
měny. D" Čakrt. 

Dr. Georg Neumann-Dr. Ludwig Lichtblau: Kommentar zur Exe
kutionsordnung. L/JL \Vien 1928/29. Manzsche Verlags- und Univel
sitats-B,uchhandlung. III, noyě zprac. vyd. 8°. Stran 1728. Cena ne
uvedena. ---. Neumannovy komentáře k civilním zákonům procesním 
mají již svou pověst a váhu ve světě právnickém, takže není ani třeba 
mluviti po této stránce o III. vydání komentáře k řádu exekučnímu. 
Celková stavba díla zůstala v tomto vydání nezměněna, komentář však 
do,plněn podle nejnovějšího stavu zákonodárství, literatury a judikatury. 
Zákla.dem zpra-:ování jest exekuční řád, jak nyní platí v repu.blice ra
kouské, v dodatcích pak zpracovány jsou odchylky podle právního řádu 
československého (prof. dr. Egon \V e i s s), polského (dr. J. Trammer) 
a jugoslávského (dr. E. Eberle a dr. R. Sajovic). Obšírn)r dodatek 
českoslovensl&ho práva exekučního (str. 1357-1483) uvádí především 
přehled literatury (z největší části díla prof. dra Hory) a to knižní 
i časopisecké (Právník, Právn. ro,zhledy)~ Sborník věd pr. 'a st., Všehrd, 
Soudc. listy, Česká advokacie a j.). Komentář k jednotliv)rm §§ uvádí 

. zevr
'
lbný přehled judikatury nejv. soudu i příslušné minist. v)rnosy 

' a mezin.ár. smlouvy, jakož i předpisy poplatkové. Zvláště jsou komen
továny: vl. nař. Č. 145/1919 a 141/1925 o exekuci na základě listin vy
dan)rch v mp, rakouské, vl. nař. Č. 131/1924 o exekuci na základě cizoz 
titulťl a smlouvy o právní pomoci s Německem Č. 130/19214, s ItaliÍ 
čís. 126/1926 a 127II926, s Rumunskem Č . 171/1926, s Jugoslavií čís . 
146/1924; u.vedeny zde také úmluvy s Bulharskem, Švýcarskem a ostat
ními státy. § 216 ex. ř. doplněn výkladem zákona o přímých daních 
č . 175/1927, § 290 zákonem Č. 314/1920 o exekuci na platy zaměstnanců, 
§ 294 sdělením min. sprav. ex 1927 a exekuci na soudní deposita atd. 
Celkový rozvrh zpracování díla jest dobře volen a proveden, takže 
dílo toto v novém svém vydání zttstane spolehlivou příručkou pro a,pli':' 
kaci českc,slovenského práva exekučního a stává se zároveň vhodnou 
informací o exekučním právu ve státech, s nimiž jest Československo 
v ,čilém právním . styku, Dr. Gerlich. 

Les méthodes de Ila statistique des accidents du travail dans les 
mines de charbon. Etudes et Documents, série N (Statistiq-tle) , no,' 14. 
Geneve 1929. BU1'e'lU international du Travai1. 8°. Stran 105. Cena 2.50 fr. 
švýc. - Měli jsme ve svých referátech o publikacích mezinár. úřadu 
práce již častěji příležitost konstatovati, že statistika a statistické studie 
jsou z hlavních pomiicek, jimiž tato velká instituce plní sv'é dú1ežité 
úkoly. Jedna z ,předních otázek, které mezin. úřad práce již delší dobu 
zevrubně studuje jest o t á z k a p r a c o vn í c h ú r a z Ů. Na XI. a 
XII. konferenci práce (viz naše referáty ve Všehrdu X. str. 77 a XI. 
str. 19) byla. tato otázka projednáJvána a mezinárodní úřad práce shro
mažďuje pro ní materiál. Vedle všeobecné studie o methodách statistiky 
pracovních úrazů, vydané v roce I92:3, vydává nyní specielní studii 
o těchto metodách, pokud se jedná o uhelné doly. Jejich srovnáním 
dospívá přítomný spis k osvětlení některých pojmů a definIcI v jed
notliv)rch statistick)Tch metodách rltzně se vyskytujících (úrazové ri siko 
a jeho míra, klasifikace úrazů a n. Podrobné tabulky z II prttmyslo
v)Tch státtt, mezi nimi i Československa, vhodně doplňují tuto informa
tivní publikaci, která jest zároveň příspě,vkem pro studium statistických 
metod vtlbec. -kg. 

Zodpovědný redaktor Dr. Karel Novák. - Tiskl B. Stýblo v Praze, 
Václavské nám. 32 

ROČ. XI. 

v 
LIST ČES 

ce i o 
chybnosti a . 
relll, a.ž bude 
také jinde se 
n)rID závěrům, 
stoprocentnÍ. 
Znamená to p 
ale že jest špa 
z:lnllucující a 
o prostředcích 

a vidí v pěs 
tato cesta 
valy, a to 'nej 
rostlina, která 
etické hodnoty 
předpokládati, 

:Metoda 
nÍln právem, 
dosud jen p 
užívalo se jí 
celou v 
111aly) bylo 
chrání se eti 
nezbytné. Účel 
chny prostředk 
yýběr. Pokud j 
yší pochybnost. 
společnosti, aby 
hovati finanční 
pJatníl\:, bude-li, 


