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vubec a sociáLní polHika zvlášte všemi súča.stnen~'mi institucelui 
byla vedena tak, j,ak vedena býti má: vedecky. 

Zavedení »deInického prárva« na právnic.ké fakulte republiky 
-jes.t pro poshlchače jejich vehui dúležité. Aby byly široké kruhy 
čtenárstva ol veci aSIPoň inforillovány, aby vec sama: i stanolvis.ko 
poslucbač:stva právillických fakult bylo objasneno, aby byl dáill 
podnet k dÍ,s,kusi v radách studujícího právnického dorostu i 'v,e 
studentských časopisech, to jest cílelu tohoto útržkového, na rych
lo psaného článku. Jedine včasn~'m infOlrm.oyánín1 o vecech sta
vovsky dllležit)'Tch a vecnou, ale nebojácnou -a otevŤell1011 diskusí 
o nich ukáže dneš'nÍ právnioký dmost, že je blízký bol,elStelu sou
časného sodálního živ,ota, že' je schopen práce k jich zn1Írnerní a jí 
serneleká. Nejlepší síly naš·í intelligence nesmejí propaďnouti ne
p.}odnén1u d'art pOUl' ľ-art « - iSilllU a tim h~rti pro rešení životních 
otázek nenahraditelne ztraceny ! 

Semináre dejin polského práva na univer
site krakovské a lvovské a naše semináre 

Dr. R tt dol f R a u sch e r. 
Lvov, 28. ledna I922. 

.J e 'neISporno , že srovnanUl1 se bystrí kritika. Tonul tak jest 
i v práci vedecké. Jeslt vehui cenné, navštiví-li t~l., kdo chce ve
decky pracovat, cizÍ university. Srovnává, tfíbí svúj úsudek, po
znává vady i :prednosti, kterých úemohl poznati , jsa s,tále v j,eqnon1 
pliO'stfedí. Budiž prorto do,voleno autoru této stat i, ahy uvedI ne
kolik úvah z.e s'Vé zkušell1osti . Zkllšenos:t jeho je vvkoupena ohtíž
ll1ým ceslovánÍnl v z,el1ui váI.kou nejvíce postižené, za tIO však Zlku 
šenolSt tín1 více radostná, že mi'tže b~Tti žákem [ak slav'ných pro\
fes,oru jlako .1 sou profeslofi h~o:vské university Balzer a Dabkowslki 
a prof. krakonrké lmiversity Kutrz.eba. Autor pokusí se povedelti 
ne\kolik sIm, o semináfích techto tfí profesodl apodati nekolik 
úwilh pbtících pfedevšim našínl semínáftnu historie práva českého, 
stfedoevropského a slovanSIkého . . . . 

Nesporne nejvýše stoj1cím je s,ťIlnináf pro f. B a l ze r a: Se
minár tell1 má také již SNIOU starou tradicl. Profesor Balzer koná 
ho již od r' 1888. Jest tudíž daleko a daleko. starším než kterýkoli 
sen1ÍnáŤ ať z hi,stOl'ie práva českého či .s'tredoevropskéhol na naší 
universite. Prof. Balzer kóná ho .1iž od té . doby vždy 2 hodiny 
t~·ďne . Veln1Ít mnoho 1l1JT11ejškh universibnich profesorll pols,l{ý,oh 
b~Tlo žáky tohoto sen1ináre. · Uvedti jen nekoilk u nás nejznáu1ej
'šfch jmen. Winiarz, Friedherg, Jawor~ki, Semkowicz, Szelago\v
ski, D ~bkowsrki " Socha'niewicz, Sieni.inski. Prof. Balzer pfijímá do 
svého senlináre jen omezený počet členiL Jest p'r.oiQ i z toho dll-
'odu velkou vzáoností vstoupili do jeho semináre. Po,če t nepresahuje 
číslo 35. A i ' ti čle'l1ové jsou rozdeleni na 'pracujicí, j.ichž je kolem1 
25, a hospitanty, kter~rnl ne'ní uIlOžena určitá práce, ktť'ľÍ však se 
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mohou úča,stniti semináre a bráti účasti i v debatách. Počet prof. 
Balzer O111ezuje Pl,otO, .aby se mohl venovarti .i edIl' ,o t l i v "Sr m 
člOOll111 svého senlináre. Prof. Balzer postupuje v sellllináfi tak, že 
ukládá určité thema buď ,iedJllotlivÝUl členlllll neb i 'nek'Olikla čle
núm thema s.polečné. Volbu prenechává '})racujícÍlllU. Ka'ždému 
pak pred jeho pradi udeluje Tady, podává literaturu, p'raIllooy 
i vnitľní stavbu práce. Hoto~é práce prof. ,Balzer sánl nejdríve 
p:ročítá, ustanovuje referenta a dává predčítati v Selllinári. U sltano
venínl referenta Ulll0Žnena jest neobyčej'lle živá' debata v semi
nári. Nejen 'to, reCeJl1's,e; nutí autora ku práci dúkladnejší. Po pred
nesení práce i její recense rozbírá práci a oceňuje sám prof. Bul
zer, a to velmi dťilkladne. Výsledky toho.to systému isou s,kve·lé. 
Prof. Balzer za1ložil ji,ž r . 1899 pro práce svých žákll» Studya nad 
historya prawa po1:skiego « 'Svým nákladem. A stlldie této Slbírky jsou 
zajisté znánly neje'n II nás! A pri neobyčejné v~Tši vedecké prof. 
Balzera Zlajisté ,sluší podkreslili jeho laskavost ku s,vý·m žáJkúm 
a porQlzumení pro první jich počáteční prác,c. 

Pro f. Dab k o. \v S k i jest žákem prof. Balzera. A jes'! pOlliZe 
j.eho zásluhou, pokračuje-li v systému svého učitele. A jako' žáJk 
siVého mistr.;:t získal i Sivé pozl1Jatky: určuje počMečníkúm i takolVé 
práce, na ne'ž stačí jich pOlčáteční síly . (referáty ap.). I Oll1' rpone
chává autolIu H1O,ž'nosrl hájiti se proti výtká'l1l recens.enta a jinýoh 
čIellú seilllináfe a ·uN tak s,vé žáiky vedecky clisputov:i.ti a POlellliso· 
va.ti. Oba tyto semináre prekvapí živostí účastníka našich senlináru .. 

Rozdílné jest zarízení a l11~thorda sen1ináre p' r .o f . K u tr z e
by. Postup práoe v jeho slemináfi úzce s'OuvisÍ s nOlvou úpravou 
universitních studií v Polsku. Krakov.ská universita ,totiž prijala 
ustano.vení o povinné návšteve selnináľu . Koná tudíž pro.f. Kntrzeiba 
v dľllhém .tri1neSltru \prvního raku úvodní c.vičení Sffillinární. k,terá 
UJváde.if č.Ieny jeho semináre ve znalo,s,t pramenu aJ p0iJ11Qcných 
nauk histoTických. Ku temto cvičením vychovávw prof. Kurlrzeha 
sv.ého, asistenta. Ve trelUnl tl'i'mestru a prV11 Ínl trimestru následn
jícího raku koná prof. Kutrzeba vlashlÍ seminárn1 cvičení, která 

'v lličen1 nejsou pO'Zladu za seminári il1a lvOovské universite. Prof. 
Kutrzeba klade zvláš,tní duraz na stavbu predčítané práce, s níž
se dríve seznämil dúkladlJ.1ýnl prostudovánÍ1ll. Vy týk á vady stili-" 
sa,ce ·a snaží ,se, aby jeho žáci dOlsáhli 'stejrne jasné a pres:né stilisace. 
jakou se vyznamenávaljí práce jehOo. Vys:pelost jeho člénu je V~T
sledkem prípravné práce proJ. Kutrzeby. Také žáci prof. Kll'trzeby 
dnes uč.í na universite (prof. Rafacz na universite v L ublíne) . *) 

Mäme-li nyní ,aJplikOivati zk'llšeno'sti semi'nárú polských urni
versit na naše semináre, nUŤ1lo stručne dotknouti se i jejicih zaľi
zení. N ej,více se blíží k vyUčenému zpusobu semi'nárních cvičení 
seminár pro f. K a pra s a . I prof. Kapras ukládá Nenúnl svého 

. semináre s.3ilnos:bahlé práce II zal,ožil již pro ne »SbÍrku «. Ale již 
tu vidíme rozk:líl . Ruzný stUlpeň pripravenosti . členu jeho semináte 
nutí ho rozdelili senlináľ na dve ·oddelení, která hOo talk zalllestná-

*) J ešte zvláštno st pro naše pomery. Všech tH seminárit účastní 
se i filoso·fové. Neplatí pro ne 'tudíž j ako na naší universite: extra fa
cultatEm philosophicam non est vita. 
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vaJ], ze nemuze .plne se venovali :i e ct not l i V ~1 111 členúm. A v)'r
slede-lc mnOh)T začátečník zale-kne se težké ;počáteční sa:mosbÍ'llé 
práce a uniká svénul učiteli . Nedostatky prípravy ku vlars.ťní vč
decké práci hledí nahraditi pr o f. K a dIe c ve svém: seminári 
\plredevším rozboreul .pra-menu. Velká . péče, kterou prof. Kadlec 
venuje této prípravné práci, obyčejne zabtaňuje, aby y jednom 
SelneSITU phstoupil 'ku smnost-alné práci j~dnQltlivých členú. Úplne 
rozdílný zpúsob je v práci senlináfe pro f. S tie bra ( spoIeč.ná 
práce všcch č!e'llú semináfe na jednom thel11ate) . Ale i tento zpú
soh neziabránÍ , aJby úpl,ná fli'epÍ'1iprayeu OIs t .ied:nedh čle'l1lt n ebrzdila 
práci drllh)'ch vy.spelejŠích Ne'nu a tak v\1s1edek neb\1vá úmerný 
!l1eobyč,ajne nnavující práci profesora Stiebra. 

Srovnáním. práce v seminál'ích 'na p-olských universitách a 
v semináfích naších naskj'1tá se otázka, jak llšeliiti profeslOrluTI je,:.. 
jich yzácný čas a 'námahu, kteroLl venují s\,~7m semináfúm a která 
nenÍ úmern.a v~'sleclkúm, jichž docilujL N ehoi' jest jisto, že S'ť1111inM' 
jest onínl 111Í'stem, kdJ€! pestuje se č i s t á ved a. A to l'QIaH rO všech 
semináfích, nejen o seminárích právni historie. 

Na naší universite Karlove ,obievila se 10ľísrkého roku nnvá 
instituce: instituce asistentú. Úkol jejich rnehy1 vyrmezen. Meli pfe
delvšim usrpofádati seminární knihovllY pofádané dosud silami na 
čas priiatvmi ,a ténler bezplatnými. Ustanoveni na iákla,de zákona 
o pom~Cl1ých vedeoi(ých silád~ na VYSOk\1Ch školách podobne ja
ko na teehnice a lékarí'ské a filOlsofické fakulte. Asistenti 'P'odjl3!li s,e 
úkolu llsprofádati knihovny. A jejich práce s tím spojená, jež ,s,])'o
a lv,ala více v práci fysické (na pf. stehování Trarl'alovy klľiholvny) 
iI.1ež duševrDi, ohýH se ku kOtnci. Asistenti ustanoveni byli spIatem 
hodnoshlích tfíd státních úreídnil"ll. "Veru naskvtá se otázka, zda 
bv jkh s'l nflJ.llohlo b~ti p-r uži,to .iako skutečllvch, pOl1l0cn~Tc.h sil 
Jvedeck)"Tch lai 'zda by nebylo vhodno násleldovati pHk ladu univer
sity kr.akovské*) a tO' ope'Ť pri všech oborech, nejen pfi právni 
histOori1. 

Autor léto stati }est jednim z tfí asi-stentu na naší fakulte . 
Úvahy, jež tu podává, vy,plyrnuly nejen z petile'Ťé návšte:vy semi
náfú pr!'i_vníc~ dejin ( c, ~k"'eh , slrednf'vropských a slovansk)"'c.h, 
n)Tbrž i z jednnr-oční jeho prraik ,_ ' asistentské a z ce.sty u·o prolských 
lllniversitácb .J f:~t si ve:clGlll, že liastne uvažovati o prfednesenýr.h 
zde otázkách náleží sborn profp·Jorskémll. Jeho úvahy vznikIy však 
z ideálni snahy, aby asistenti na 'prá\'nické fakulte pfisIpeli jarko 
skuteČíné p0111'ocné síly vedecké svvm profc'sorúm, abv ti ve svýoh 
sem.ináfích nl0hIi rozvÍ'l1rOruti vlasl1l1i práci vedeckou.a aby .ie.iich 
námaha , stupií.o.vaná y onešn~ch dohác.h .leŠIte prací mimouniver
sitní, alevyčeruávala se v selninárích prací spos.1uchači, l .C'2la ku 
vedecké lpráci nepfipl,ave'l1ýnli . Nutll10 tu zdurazniti : pIlatf tyto 
úVlahy v š e 111 sem i n á f II m. Aby však 1110hlo býti skutelČne 
llv.aržováno o práci asistentl"l na naší lľnÍyersite, hudiž dovo1011 0 

*) Na naší právnické fakulte ustanoveni byli tri asistenti. Na 
malé práv. fakulte krakovské university je podle sdelení prof. Kutrzeby 
projektováno obsaditi o s m míst asistentských. 
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llvésti néko lik slov , jal;\' sí autor predstavu.i e práci asistellLl h :sto

rického oddelell1Í, 
Asistent hislorického oddeleni mel by za .úkol \'ylo žiti v pr\'

ním se,mestru ' l č>m posluchač-úm, .klefi hodlají " stoUlpiti do s,emi
náre v druhém semesturu, co jest to historie', co jest to pr~,'ní hi
s tarie, ukázati na rozdíly mezi obenla, vylož.iti .iim metodu histD
rick,o u , seznámiti je s pOllno Cl1:\llni vedami historie a vyložiti jim 
"úbec, .i al~ é .isou prípr,aJvy ku s,tudování historie. Bylo by pa.k jeho 
úl\Olem H\'ésti je p fedevším v heuristiku. Dáti .iiIn praktiké rady 
prO' sbírání .a 'pofádál1Í látky pfi vedecké práci, 5eznámiti je s n E'.1-
clúležitejšfmi prHJlneny historic,k:\'mi , ukáz.a'ti j~O.ll je v olrigill1álech 
a repr,odukdcih (Ii,stiny, des,ky zemské a p .) n ríci jim nelk'olik sl:oy 
o edici .psan:\Tch památek. Pl'ednésti jim seznam nfljd,lHežitejších 
del hibIiografických a slnvll1íki'l a dMi jjlln rady .pfi hledá.ní l1tera
tury v pr-ažsll,,'Tch knihovllách. (St-al0 se, že ('lenO'vé semi-
11 ft r"e ' llc\' e { č h alli. "kd 8 'c ~·, 1ll\ 'í..' r"i t iJl k') ihtWll.l:l Po t('· ~ ) u \" odni 
čústi -pfeclvedl lJy jim, jak jesl čísti prame'lly n jak íe~t h. riťid'>T 
l' o'zhírati je.iiah ohsah. A l~ '011é'č·.ne . .laik s i počína, ti pri sy ~lt€lm'atiaké 
prác-i o nrti1c ve,decté otázce. Asistent podléhal by ŕcdit-:~lúrn Sť
minárú. Ti by mu Jali již kOllcem prvniho semestru l-8 :1u o·!áz :.' k, 
.ie~ hyehl:e1! Y pr1št fm. senlestnl l~e\šiti " semjnáfi ,a 3~list ent hy .ie 
rozdelil pfgtím členum . seminárú .iiž pf,ed počátkem drúhého Sť
mestru , pr'i (-t'mž hy udelil pracov.ní1d'n11 k jednotliv'T}l1 the l1l~tlllln 
prnktic1,é rady . V dru h é 111 S e 111 es t rub v byl v v s (' m i
n á f í (' h prO']) l rán y a\ lk ri t i s o v á ill Y .i i žh I) t () v é s e-
111 i 11 fi r 11 'Í . p rá ce . z ä k 1 a d top r a c í y ede c k 'T C 11 . 

To jest neko1ik slo\' o úkolu asistenta hist cTického oddelenÍ
Že hv llt'l11E"nši úk,ol hyl asistenta jlldiciálniho a státolvedec.kého-
(];cklelení, jest heze sporu. 

Sta I: hrto , jal·;,. zmfnerlJO, jest v~Tsledke[m zkušeno,slti a dlouh.\Tch 
úvah. Jediný'l11 pfánim autora jest, ahy úv'ahy tyto. nez~lpa.dly. 
Proti) také prednáší je Hmto Zp ll"ohem. ByLa již l1čine,na 7I11í'l11~8 
o noYél1l llni\'ersitlIlím zákonu po.Js.kém. Poláci pr Olvádejí ho již 
Y praksi a poznáv:ají jeho 'Prenno.sti a vady. A zko II š k a pro v á
dell í 111 no\' \' ehs v s t. é 111 ll , z k o II Š k a pra k s í jet a 
nej cl II 1 e ž ite .i ší! 

"B RAf", 
studentský podpurný fond právnické fakulty 

Masarykovy university. 
Šfk (Brno). 

Podnetem tohoto článku jest episoda z listop!a,dové valné hromady 
fakultního spolku, na niž si snad vetšina účastníkti dobre vzpomene: 
Když se precházelo kvoiným návrhum, ptal se predseda, vedí-li všichni 
členové spolku, co je to Studentský podpurný fond »Bráf«? A členstvo 
sborem dalo odpoveď: Ne, ač mnohý z tech, kd6ž práve záporne od
povídali, snad již v tu dobu dostával zdarma obedy či večere - práve 


