
K šedesátým narozeninám profesora 
JUDra Josefa Vančury. 

- Prof. Dr. Jan V á ž n ý. 

Jsou-li šede,sáté naroze,niny významných lidí usuelní připo
mink,ou k vzpomínkám na vykonané dílo .:li k projevům vďěč
llO'sti, jes,t nám zvláště milou povinností, použíti: .příležitosti ne
dávných šE1desá.tých narozenin profes,ora ří!rnlSkéhoi prá.va, na 
Karlově uni"er,s,itě dTa Josefa Vančury, abY'choml vzpomněli veli
kého ,významu jubilantova a vysLovili mu své díky. 

Jsou tO' tis,ic:e a ti:sfce českých prálvníků, kteří Vzpom~nají 
jubilanta j.ak!o učitele. Vančura, pokudl vím, nelzasáhl do diskusi 
ohle<1ně re'~Ol'my prá,vnických stud~í; jeho piřed:nášky vša~ samy 
byly sbrhuj,ící apo,logií římského práva, jakO' vědecké discipliny, 
nepostradatelné pro vyškolení praktického právníka. Začá.tečnl
kům byly v,e,lmi cennými .stálé p,raktické piříklady, j,imiž! Vančura 
dopl'ováz.el ahstraktní normu. Do,v:edl jedinečným zpŮ's,obem ukáJ
zati la.pid:árnos,t :s,tarých ř.imských řeholi, logickou stavbUJ s,truk
tury p:rávních institutů,a stejně změny, jež; ne,s,la s Iseb10u staletí 
})rávního vývoje. PTi tom byly jeho- piředná'šky neoby6ejně jasné 
.a stylisticky dokonalé, vzácná to vlastnost, kterou vtiskl i s,v,e 
učebnici římského práva. Škoda, že prof. Vančura přeďčllisne 
z duvodU: zdravo·tních přerušil SV:OU Uičitel.sk'ou činnost na práv
nické fakultě, vstoupiv minulého roku do pens-el, a ponechav si 
pouz'e místopředis,ednictví pí-i historickJoprárvnich zkoluškách. 

Stejně čes,tné míst,O' ná,1eií Vančll1'rovi jako vědci. A jestli 
Vančua'a považ,o'vat za nutné oddechnouti si ,od námaJh úřadu 
učitelského, -a uvážíme-li, že jubilant zas.t.áNaJ: v posledních 
letech sám ceJý obol' romanistický při obrovsk,élm počtu praž,
ských pos~uchačů práiV, pochopíme únavu, z toho, vzešlou -, 
doufáme pevně, že na poli vědeckého badáJní ďo'čkáme se ještě 
dalšího. O Vančurově uóebnici Úvod: do studia 'SlÚukr. práJva, řím
.skéhO', Praha 1923, se ,stala již zmínka. NáIeži-li Heyrovského 
sJ71stéirnu práva římského sláva prvlú óeskél učerbnice, romanistické, 
kt,erou stále oc,eňujeme pro její logickou sevřenos,t a jluistickou 
vyváž'enost, pro její vYPY'awvání clJo bo'ha,tých podTobnost.í, má 
VančUl;ova uoehnic,e svoje typick,é! předinosti v jasnosti výkladů 
a poutaj ~cí, přiroz,enosti mluvy, ve š,ťastném pokusu o revis,i české 
práViIlí terminologie, v mnohých origillelních příno!sech v 'syste
mat.ickémizpr'aoování látky, proz.razujíc v,elskrze individualitu 
auto'ro'vu. 

Ba,date1ská činnost Vančurova zau'jímáJ velmi široké pole 
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a dotýká se nejen římského práva samého, ale i vědeckých disci
pUn 'so'Ulsedních. Dogmatice práva římského naleží myšlenkově 
bohatý a na originelních konstr'tl:kcích založený ,spis o prrae1legátu 
(1902). OSlta,tně jak,o p'rávní dogmatik strhujíci s.íly argumentů a 
neobyčejll.éi invence vystupuje Vančura v,e všech svých pracích. 
Ale nespokojuje s,e s plJ:ávní dogmatik'ou. Vábí jej zvláště stu
dium vzniku 2, nej.stwršího vývo'je nhných jn~titutů, při čemž 
neleká Ise na t0tO tak, nejisté půdě problémii nejtěžších. Tak 
stud'uje právní s,tnukturu a funkci starořímského neoca, (Sho'l'ník 
věd právních a sltá.tních. V, 1904), vnáší nové svě-tlo do temné 
otázky vzniku .a pn711iho vývoje říms~{,ých kondikcí originelní 
hy.po theso u , že šlo t't~ pťlvodně o žaloby poddaného obyvatelstva 
pro'vincií z obol1acení římských magistrátů' (Sborník XII, 1911), 
nově kliticky zkoumá a vlastní duchaphlou konst'l'ukcí oboha
cuje nauku o sta,rořimsk;ém: ručení e,vikč:nÍl11 (Pocta HeJl-ov
ského, 1922). Tohoto směru jes,t také s'pis o usucapio pro herede. 

Druhým polem Vančurovy badatelské práce jes,t římská 
histo'l'ie vllb'ec. Zde lákají jej z,vláště agrární poméry římské, a 
výls,ledkem tohoto badání jest velkolepé dílo o agrárním právu 
římské rep'tlbliky (1908) a ohsáhlé pojednání Leges agTariae 
v Realellzyklopadie, Pauly-Wis:s,owa-Kroll XII. , 

Dalším vědeckým oborem Vančurovým je's,t právní papyro
logie. Že i v tomto obonL ,opatřil .sli Vančura záhy nevš'ední z,na
losft ma,teriálu a potř,ebnoUl znalos,t technickou, nepl'ekvapuje při 
jeho houže"rl1·at,éi píli. Již to jest velmi z á,shtžné , že s,e tu ďostalo 
oeskérruu čtenáfi bohatých informa,cí o pře:kva.puj~ctch výsledcích 
této nové discipliny, a sta,čí uvésti témata některých publikací 
jubilanto'vých z tohoto obo'ru: Pozemkové' knihy ve, starém 
Egyptě (Sborník XIII, 1913), Ex,ekuční listiny dle práv,a, pa,pyrú 
(1915) a j., aby bylo viděti v}rznanmost tMo pr:;íce. Avšak Van
čura nelspokojil se ani tu jen syst'ematickým zp~'acováním vý
sledků no'vého badání; nea,en, že .s~ sta,ví kriticky vúči věd!eckýlm 
vý:sJ,edkům papyroologů, ale přispívá i vlas,tními 'o'riginelními 
náměty a konstruk:cemi v ob~a.s.ti papyrolo'gických p~·oblém:ů. 

Z nejnovějších Vančuil'o'vých p~'ací iS,luši uvésti pojed.ll1ání o 
.nepojmenovaných kontraktech, téma jeho rektorské ř,eči (1926). 
Jde tu o jeden z nejzajímavějších prohlémú římského práva 
obligačního" dťlležit,ý i Pil'O poz,nání a hoc1noc,e'IlÍ různých proudú 
římské jiwilsprudence. Škod.a" že tato práce jest cl81kem málo 
ve~ejniosti dostupná. 

Jubilantovi, který po víc než třioetiletém půs,ob'ení na Karlově 
univ,ers,itě pros,lul ja.ko učitel i vědec" jehož vždy bude vzpo
mínáno jako upřímného přítele students,tva, přejeme radost nad 
vykonaným dílem a mnoho zdaru a uspokojení v dalším životě. 




