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(Literární oznámení, recense a kritiky.) NalPSatí dobrý posudek o no
vé literární !práci patří k ,nejobtížnějším a často nejméně vděčným úkolům 
spisovatelovým. Císti a studo'Vati takové lroihy jen a výl!učně P.foto, aby
chom ,o nich mohli publikovati posudek, se vůbec »nevyplácí" - nejméně 
ardť finančně - a nel'ze ani dO'P<OruoovaU. Je však mnoho děl, které lite
rárně a vědecky činný člověk beztoho musí čísti a studova<ti a pak arciť 
vůči domácímu písemnictví má přímo ,povinnost, aby se podjal další práce 
s li~erárně-kritickým roZlborem dma. NebOť jen <tak dosáhneme žádoucí evi
dence a přehled toho, co ,se u ná!s a v dzině publikuje. Od skutečně samo
statného, kritického ZJpracování .obsahu .cizího díla až k pouhému ».oznáme
nÍ« jeho (které po případě může autor obstarati sám, aniž by zadal své lite- · 
rámí cti; srovrn. t. zv. »Selbstanzeilgen«, obvyklé v !I1ěme'ckém vědeckém 
písemnictví) je 'ovšem velká řad'a odstínů, ale každý stejně důležitý, poně
vadž pro kritika musí býti jednak rozhodná kva~ita díla jednak musí mu 
býti jasno, chce-li čtenáři kri~iky uspořiti četbu díla samého n,ebo jej' na !I1ě 
jen upowrniti, či jde-li mu v ,prwlí řadě o vlastní I(kritické) stanovisko 
k po'SulJOvanému dUu. 

V jiné souvislosti poukázal jsem ji:ž na tomto místě na poměrně ne
patrnou literární produkd naškh teoretvků v oboru právnickém a národo
hospodářském. Ta dá se snad ještě jakž takž 'omluviti nynějŠími těžkými po
měry, kde pro teoretický spi'S nenajdeš zpravtdla vůbec nakladate'Ie. A do
žebrávati se u 'různých minvsterstev subvencí, Meré mají umožniti publi
kaci úmorné a poctivé práce autowvy, nClPatří za'ÍÍsté k autorským slastem. 
Není tedy divu, že 'našil teoretikové nesypou právě 'své rukopisy z rukávu, 
když musí se oMvati, že jim na konec 'připadne ještě nevděčná úloha že
bráiků, kteří doprošovati se musí mHosti u těch, je,ž mají na starosti věci 
mnohem dů,ležitěj,ší než je vědecká ,produkce (na př. starostil t. zv. státni
cké). Zdá 'Se však, že osud sá!m postaral se o jisté vyrovnání, a to tak, že 
v dobách, kdy určitý národ zaneprázdněn jest větší mírou svými státni
ckými a politkkými .záležitostmF, klesá produkUvnost jeho v oboru věd a 
umění. Poučku tu možno vys'loviti i takto: V dobách největšího úpa'dku ,po
litického, v době nesamostatnosti a povšechné u)atmenosri naroda proQuku]G 
národ ten zpravidla své největší lidi v 0boTl1 vědeckém a uměl eckém . A n::t

opa,k: v doMch kulminace politického úspěchu, kdy je třeba veJký,ch 'P.oli
tiků a státnílců, nemá, čím 'by se zvlášť mohl pochLubi~i na pdli věd a uměn. 
Má!m za to, že styrávnost této 'poučky mo,žno verifikovati zejména na .osu
dech českého národa. Srovnejme, !jak jsme si v obou směrech stáli před 
padesáti, šedesáti lety, s do:bou přítomnou! Po.Jiiika naše byla ubohá - ale 
kolik slavný,ch jmen tňpytilo se tenkrát na naší vědeclcé a umělecké OIbloze! 
Srovnejme lna př. obsazení jednotlivý;ch fakult 'Íehdej'ší jedi!l1é universUy 
pražské s nynějším stavem. Uvažme, kolik Udí 1sme »exportovali« na cizí 
university, na tpř . . na vídeňskou (Škoda, R.okHans:ki, Albert, Weyr atd.) a 
j.ak se mají věci nyní. Uv'ažme dále, kolik slJavný'ch uměleji - hudebnrků , 
malířů a bálSníků - žno tehdy současně v Praze a jinde a kolik Hm 'rovno
cenných mohli bychom n<lipočítati ,dnes - a dospějeme k názoru, že úpadek 
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poMický a vzestup vědecký a umělecký zdají se srpolu stejně souviseU jako 
vzestup politický s úpadkem v,ědeckým a u~ělec'kým. -

Om!luvy, které 'jsem shora uvedl ve příčině samostatné literární čin
nosti našich !práV'nkh teoretilků, neplatí však zajisté ohledně j,eHch činnosti 
kriti·cké a oznamovatelské. Neboť Gabrou kriti'ku a recensi, ba i' .p.ouhé lite
rární oznámení přijme reda!k:ce ka~dého odborného časop~su rpráV'nického 
velmi rMa. Bohužel právě v tomto směru neredigují naše právnické časo
p.~sy vla's,tní jich reda'ktoři, ný,brž spíše - li'St,onoš. Odtud na,prostá nesou
stavnost a chudosrt toho, co se v »Iiteratuře« našich časopi'sů publikuje. Je 
věru těžko vysvětliti si tuto věc. Zdáilo by se podle toho, že naši teoreti
kové vůbec nic nečtou nebo že t'1, ,00 čtou, považují za tak bezvýznamné. 
že nest'ojí za to, aby .o věci na'P'sali sebe kratší ZJpTávičku. Tomu ovšem 
odporuje opět okázalá bohatost citací ve vědeckých jeíich p.ojednáních a 
kn,ihách. Tam hemží se francouzské, angUcké, německé a česlcé spisy a po
jednámí pod čarou, nebo, což jest deště pohodlnější, hned na počátku nebo 
na konci publukace. Proč tedy nenCllpíší aspoň ,o jedné ze sta citovaných děl 
důkladnou recensi,? Ci citují výhra,dně knihy jen 'Sta,ré a 'Obecně známé? To 
přece nclze předpokládat u národa, který jako náš má tak vyvinutý smysl 
pro v'še nové a módní a který se 'roku 1918 a rpozději nepřeorÍ'entova~ den 
politicky (což. bylo správné a 'důsledné), ný1brž il vědeoky sna~í se přeorien
tovati směrem na ,záJpa,d. Kdo by u nás četl jen recense a kritiky - mluvím 
o ,práV'llí vědě -, ten arciť by mnoho ,o této přeorientaci mezpozoroval. Vů
bec by těžko zjistil, jaký1m asil směrem béře se hlavní Iiteránní zájem na
šich teoreti:ků a 'co jim vlastně je na franc·oU'zské a mglické pravovědě tak 
sym!}atkké, že poje.dnou obj'evujese v jejich spisech a pOjednáních .aspoň 

o 100%, více ang%C'kých a francoU'ZJských citací než dříve ao 10a% méně 
německých. Že by ve svých věd c c k ýc h pOjedná:nkh 'pros,tě dělaH :ll o
l i t i k u, to 'přece ,nelze ·niiCllk připustiti , rovněž tak ne, že by 'se byli< v po
sledních dnech měsíce října roku 1918 naučiH plynně fran'couZJsky a angli
c'ky a zapoměli německy (pokud je před tímtů měsícem uměli) . Všecky tyto 
záhady vysvětHla by nám hravě jen poněkud živější půs,olbnost recensní a 
kdtická. S tou však vYlPada].o to šrpamě a vypadá dnes ještě bídněji než 
dříve. Rozevřete jeden ročnilk kte'réhokoliv odborného časopisu 7lrávnÍlcké
ho - třeba našeho - a sečtěte, kolik Literárních posudků jen poněkud dů
kladnějškh a podrolbněj'škh tam na,jdete. Ne7)íše-lů si redaktor tyt,o posudky 
nebo aS<poň oznámení sám (poněvaJdžJistonoš ' žádných nenosí), Ibudete s 
touto mathematick,ou o'llemcí brzy hotovi a udi,veně budete se pt,áti, co 
vlastně naši teoretikové ve svých studoV'nách robí vedle povšechného pře
orientování na západ? Máme dnes 7lřece a!S<poň 'lla,desát právnický'ch profe
sorů a docentů na různých vysokých školách českých, ale těžko byste se 
do'lločetlli za jeden rok 'padesát průměrně důkladných a skutečně kritkký1ch 
literárnkh posudků ve všech ,našilch odboorných časorpisech dohromady, z 
čehož zdá se ,plynouti, žen a Ij e dno hot e o 'r e t i k a n e'll ř i pad á 
rů 'čně ani jediná celá vědecká re 'cense do ro,ka! 

To j'e úkaz velmi smutný a žádné fráze o rozkvětu našeho vědeckého 
písernmidví, o moderních tendencÍlch a evolucích v něm, žádné okázalé 
obracení vědeckého pláště ve směru nynějšíhn politi,cMho větru nás to
hoto smutku nezba,vL A nezbaví nás trapného dojmu, že i 'pro právní vědu 
platí ona, povšechná 7l0učka, o !ll,íž shora byla řeč. Weyr. 




