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Za Otakarem Sommrem.

I

Těžká rána stillla naše české právnictvL Opětně nese náš časopis v čele rlJnového čísla, prvého po letních prázdninách, znamení smutku. Loni kladli jsme je
ke jménu Karla Hermanna-Otavského litujíce, že Osud nedopřál delšího vlídného
podzimu života sedmdesátníku, jehož mladistvý duch a zápal mohly ještě tolik
,vykonati v našem právním ž,ivotě. Ještě krutěji cítíme proto novou ztrátu, která
,letos postihla českou právní vědu odchodem jednoho z nejlepších "jejich představitelů, stojricího na vrcholu mužných let. Otakar Sommer, "který zemřel v Praze
dne 15. srpna 1940, dovršil 7. června letošního roku teprve 55. rok svého života
("'1885 v Příbrami).
J elw stručná životní ,d ata nám připomenou v Praze v letech 1905/9 žáka
Heyrovského a Stupeckého, v Lipsku žáka Mitteisova, který se v r. 1913 hab,i lituje
pro právo římské na české universitě v Praze. V praktickém povolání léta u zemského výboru, následující po soudní praksi, jsou koncem T. 1918 vystfidána
službou ve vysokoškolském odboru ministerstva školství. V Sdmmrově i'ivoťě
nastává nyní období velké organisační práce, která se od r. 1921, kdy je jmenován
řádným profesorem university Komenského v Bratislavě, upíná k této universitě,
k vědeckému životu kolem ni (Šafaříkova učená společnost) a zvláště k její právnické fakultě. Zároveň s~ však dostavuje doba vědeckého zrání, pNnášející postupně vrcholná díla vědecké produkce Sommrovy,. Mezitím, r. 1929, přechází
.sommer jako řádný profesor římského práva do Prahy a buduje tu nově studium
_ svého oboru. Když dnes odchází z řad českých vědeckýcH, pracovníků ve věku
největšího vypětí tvůrčích sil, odcházejí s nim četné plány prací vlastních i
společných podniků literárních, které by patrně ještě více, než dosavadní dílo
.sommrovo, ukázaly, jak dovedl novým obsahem naplniti slova lheringova, jichž
se tak často dovolával: »durch das romische) 'R echt uber das romische. Redtl
hinaus«.
Avšak o tom, jak a proč to právě Otakar Sommer dovedl, povíl více a lépe
příspěvek, který dále otiskujeme. V této stručné zprávě nemůžeme však nevzpomenouti jedné vl-ustnosti Sommrovy, a to jeho neobyčejného zájmu o mladou
;generaci právnickou a zejména mladé vědecké pracovníky, které neúnavně VlJ'"
hledával podněcoval a podporoval v jejich snahách. Bylo to jakoby pNkazem jeho
životního osudu, který snad proto plnil tak samozřejmě a bez výhrad, že si sám
zachoval srdce a ducha mladistvého po celo~ dobu svého života. Proto byl také
"Otakar Sommer jedním z prvních starších právníků, který vstoupil do řad našich
spolupracovníků a jeho příspěvky byly ozdobou našeho časopisu. Ale měrou
nejvyšší zasloužil se Otakar Sommer v r. 1920 o sám vznik tohoto časopisu, jakožto
orgánu tehdy nejmladší generace právnické, když ve funkci úřední k tomu přispě'l
měrou rozhodující. A naším přítelem, přispívatelem a rádcem zůstal až do konce
svého života, dokázav to ještě ve dnech, kdy se neúprosně naplňoval jeho osud,
způsobem nejúčinnějším.
Redakce.
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Kdo někdy ztratil milovaného člověka, zná snad ten zvláštní,.
jako rozdvojený pocit: RDzum ví, že skončilO' živDtní dra~a, že ten,.
jenž byl skutečností, zapadl do nehmotného světa vzpomínek. Ale'
srdce se brání tvrdé řeči pravdy, jakoby nebylo možná, navždy se
rozejít, jakoby nebylo zlého slova »nikdy « - nevidět, neslyšet, nedotknout se podané ruky. Víra zhasíná pomalu, pDmalu se blíží
vědomí konečné a nenapravitelné ztráty. .. V takové náladě píšu
tyto řádky, ale píšu pravdu. Nejde mi o vědecký traktát, zbudovaný
ze suchého dříví pojmové, logické pravdy. Chtěl bych slovy vyjádřit
tu vnitřní pravdu, kterou by na chvíli ožil člověk, jak jsme jej znali.
Na světě je plno omylu, a některé mají velmi tuhý život. Celá
pokolení musí pracO'vat, aby otřásla jejich kořeny. Otakar Sommer
zápasil, aby povalil poblouzení, plné docela komických nedorozumě
ní o účelu a o vlastním smyslu studia a vědy římského práva. S vášni
bojovníka přijímal a rozdával rány, aby dokázal, že už romanistika
dávno není posedlá snahou, nasadit dnešnímu právnictví ohlávku
sociálního a filosofického myšlení, jaké vládlo kulturnímu lidstvu
před patnácti stoletími. Snažil se dokázat, že není možná zkarikovat
rDmanistiku, a pak vítězně mávat mečem proti karikatuře - stvůře·
vlastní neznalé nebo. zaujaté mysli. Je přece kdekomu jasné, že
dnešní myšlení - pO'kud je hodno., nazývati se názorem na svět a na
život lidí - nemůže z duchovních dějin Evropy prostě vynechat
antiku ani středověk s renaissancí a s reformací. FilosGfie starověku
ani filosofie bible se vším, co se k nim připojiloi v prGudu věk!1,
nemohou chybět ani ve studiu dneška. Ale totéž platí O' geniálním
díle římské ranné a pozdní antiky právní, geniálním pO' stránce lnateriální, formální i organisační. Kdo obdivuje antiku, nemusí obnovjt
oběti olympským bohům, kDho Dkouzluje renaissance, nemusí toužiti zpět po čarodějnických a inkvisičních pověrách středověku,.
a kdo chápe dějinný a vývojový smysl římského práva, nemusí toužiti zpět po bludech strohého. individualismu a vlastnického poměru
č,}Dvěka k člověku. Není dilemmatu: buď věřit v mimočasovGu a
lnimoprostorovou pravdu velikých tvůrčích koncepcí minulosti anebo je naházet na smetiště mrtvých, dobou překonaných odpadků
lidského. ducha.
PrGmluvil jsem o. tom trochu dlouze, prO'tože to byl z velké části
právě Otakar Sommer, jenž mi svými kratšími i delšími rozpravami a nezapomenutelnými rozhovory pomáhal ven z bludiště onoho<
chybného dilemmatu a dokázal mi, jak vedle jepičích, rychle hynDucích věcí JSDU i věčně žijící zárodky, plodné svou kladnou i zápornou stránkou. Souhlasem i odporem podněcují přemýšlení a hledání cesty za pravdou. Není to vinou oněch velikých a jemných
myslitelů minulosti, že v nich někdo loví malichernosti a poblouzení,
že se slupkou zahazuje i nepoznané jádro.
Sommer miloval svůj vědní obor. Ale nebyla to malicherná a
usušená oddanost oněch knihomolů, kteří uprostřed zaprášených fo-o
liantů vzdychají, že je život krátký a věda dlouhá. Věda, jakou mi-o
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loval SO'mmer, byla věčně živá, s životem nerozlučně spjatá a stejně
zajímavá, barvitá a proudící v nekonečné proměnlivosti, jako sám
živO't. Několik dní studia i menších rozprav Sommrových by mohlo
každého, kdo má dO'brou vůli, přesvědčit o pravdivosti těch několika
slov o základním a hybném charakteru autorova tvonvého ducha.
Moderní římské právo, jak je chápal Sommer, má právě tak málo
tendence mistrovat právo dneška, jako nechce filosofie Platónova,
Aristotelova nebo TO'máše Aquinského zastavit a udusit další myšlení
lidstva. Nebojí-li. s·e výtvorů minulých století nebo tisíciletí filosof,
nesmí se jich bát ani právník, dovede-li znát, co bylo, a chápat, co
jest. Člověk opravdu učený ani nepřijde na myšlenku, že by bylo
možno přetrhnouti vý!voj, nemůže zkamenět pohledem dozadu. Ale
právě tak si nemůže odmyslet všechno, co už bylO' vykonáno, a začít
ode.dneška znO'va. Takové opětovné vynalézání střelného prachu nebo
objevování Ameriky je výhradním právem plochého, ale mnohomluvného diletantismu. Končí to jakO' takO'vá právnická akademie
pro vychovávání úředních poddůstojníků s právnickou průpravou.
Ale Sommer tO'užil po vědě a dO'konce žehral na to, viděl-li, že někdo
na jiné věci plýtvá nadáním, určeným pro vědeckou práci.
Každá ze Sommrových prací podává svědectví o tom, že vyšla
z rukou romanisty v nejmodernějším smyslu slova. Ale byl to zároveň
právnický myslitel širokého rozhledu a hlubokého pochopení pro
každý juristický problém, který se v 'jeho poli ob jevil. Přesvědčil
jsem se mnohokrát o jeho zájmu v moderním právu procesním,
správním, zejména pak v právu občanském. Neúnavně sledoval vedle
svého oboru i civilistickou literaturu a soudní rozhodO'vání - a skutečně překvapoval bystrostí, informO'vanO'stí a vědeckou pevností
svých úsudků. V touz·e po poznání pO'sledního stadia našeho občan
ského práva opatřil si nejen »Osnovu superrevisní«, »Vládní návrh,
občanského zákona« a elaboráty subkomitétů, ale i protO'koly O' jednání v kO'misi superrevisní. A neučinil to jen pro doplnění své krásné,
bohaté a spořádané knihovny. Studoval se zájmem veliké zákonodárné dílo, srO'vnával, kriticky zkoumal. Pamatuji se, jak mi jednO'u
s rozhorlením ukazoval správný a vědecky zdůvodněný výsledek
superrevise, dovršené »Osnovou«, a porušení tohoto výsledku» Vládním návrhem«. Měl pravdu ve své kritice i v rozhořčení, že jsme
svoje dílo nedovedli obhájiti proti porušení ve věci skutečně zásadnÍ.
Vzpomínám si, jakou radost jsem měl, že SO'mmer v protokolech
našel i zmínku o tom, jak jsem se bránil prO'ti oné změně, zavlečené
zvenčí. Ale mohl bych uvést veliké množství dokladů o Sommrově
pevném pohledu na dnešek i zítřek ve vlastním oboru i v moderním
právu občanském. To, co je normou v přítomnosti i co vychází z dílny tvořící nO'vé normy právní, nemělo pro něj menší význam než to,
co bylo: normou v době císařského Říma.
Ze všeho, co tu je napsáno, je vidět, jak byla osobnost Otakara
Sommra proniknuta vědeckým zaujetím. V celém jeho živO'tním díle
se nenajde jediná práce, vyždímaná »ad hoc« z unavenéhO', znudě
ného mozku. K vědecké práci jej vedlo vnitřní určení, platónský
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Erós, zanícená láska k vědecké práci. Kdyby se výsledky této práce
vážily na decimálce, byl by Sommer se svým životním dílem mezi
prostředními. Ale tak se ovšem vědecká práce mezi rozumnými lidmi
nehodnotí. Pro ni platí jiné váhy, a ty zvedají Sommra mezi nej přednější a nejvzácnější současníky naší vědecké rodiny. Ze všeho,
co Sommer ve svém oboru psal, mluví ke čtenáři nadšená láska
k věci, radostné tvoření bez v,e dlejšího zřetele. V tom je právě zasvě
cení, aby člověk vnímal vnitřní krásu věcí, kterými se zabývá, a mohl
volně tvořit bez potupné ohlávky, která ho někam vleče nebo odněkud odvrací. Sommer byl duch svobodný a šel za tím, co jeho
mysl plnilo radostí a zalíbením. 'Jinak by se byl sotva pustil do
veliké a málo vděčné práce, znovu vydat a oživit dílo svého. učitele
Prof. Dr. Leopolda Heyrovského. Sám jsem viděl ve stavu zrání
úžasnou práci, k níž bylo vedle piety třeba i rozsáhlé a podrobné
znalosti věci - práci o vydání římského civilního. procesu od L. Heyrovského. Bylo to dílo, které autoru přirostlo k srdci přes to, nebo
právě proto, že mu osudem nebylo dopřáno pro.niknout podle zásluhy. Teprve po smrti Heyrovského Sommrovou zásluhou vyšlo
jako kniha hotová, doplněná literaturou až do posledního období
tisku. Pro. Sommra celá ta práce neměla přiměřeného zevního
úspěchu: »Není to práce původní« tedy ani zisk ani sláva. Ale
kQlik radosti, jaké uspokojení, když se dílo zvedlo ze ~pousty papírků,
. PQznámek a korektur! PodQbně jsem viděl vznikání spisu Sommrova o. refQrmě právnických studií. Plný! stiH, několik židlí, piano
v pokoji - samá kniha, čtvrtka, papírek - a uprQstřed Sommer
s nepopsatelným úsměvem radosti, důvěry ve výsledek práce, vítěz
ství nad materiálem českým, německým, francouzský,m a italským.
CD na tom, že to lidé budQU číst a ani si neuvědomí, jaká za tím vězí
práce? Na to. se člověk, posedlý božským Erótem, neptá. Pracuje,
napíná nervy - protože prostě nelnůže jinak ...
Když dokončil vydání díla Heyrovského., mohl si Sommer sednout na vavříny - a bylo dost lidí, kteří si to o něm mysleli. Ale
zatím ro.vnoběžně s budováním PQmníku učiteli a mistru, začal pracovati žák o vlastním díle, když pocítil, že má dostatek zkušenosti
nejen literární, nýbrž i učitelské. Vznikala originelní průbojná soustava civilního práva římského. Přes všechnu úctu k zakladateli
české romanistiky, nebyl Sommer v zajetí věty o prísahání na slova
mistrova. Věděl, že se vývoj nezastaví nikde - ani ve vědeckém
myšlení. A dal se do. nové práce: Napřed vyšla skvělá kniha 0.\ pramenech římského práva a pak ve třech svazcích soustava hmo.tnéhQ
a procesního římského. práva - zajímavá a nová, původní obsahem
i formou. Jako nad mnohými našimi knihanlÍ, byl by i nad tímto
dílem na místě pQvzdech: »Škoda, že svět neumí česky!« - Ale jako
se nemá a ani pořádně ne.může mo.derní občanské právo. studovat
z vý)kladů bez zákQníka - tak neměl ani Sommrův žák přijímat
učitelův spis bez poznání textu prameD;ů. Originál dávnověkých noreiffi měl vystoupit z nebezpečného. položení pod čáru v podobě nesčetných drobných PQznámek. Pro.to vznikl jako výsledek dlouhého.
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studia Sommrův výbor z pramenů. Nevelká knížka, latinská, pnmo
svá.dějící k přezírání: ale ~olik je v ní uloženo práce, zkušenosti,
kolIk pedagogického úsilí! Stěstí,že si vychoval SDmmer žáky a pokračovatele, kteří nepolo.žili v den jeho smrti zároveň i jeho dílo
»ad acta«.
Úspěch pedagogické činnosti nespočívá jen v tom, co se vykládá,
ale i v to.m, jak se to děje. Jde o. soulad materie a formy. Kdo slyšel
So.m'm ra něco vykládat nebo přednášet, sotva kdy zapomene na
jeho řečnické mistrovství. To nebyly ani čtené, ani zpaměti naučené
stati. To byly výkony umělecké formy a obsahu vědeckého, dokonale
zvládnutého. Geniální nápady při vDlbě příkladů, živost a zanícení
pro věc strhovaly posluchače. Kdo slyšel jeho jubilejní přednášku
o. kodifikačním díle Justiniano.vě, byl nadšen Sommrovým řečnic
kým uměním, spojujícím krásu s pravdou. Ale Sommrův styk s posluchačstvem universitním nekončil přednáškou. Přenášel se i do.
seminárních cvičení i do. martyria nekonečného mnDžství kollokvií.
Sommer měl v písemné evidenci každého., kdo. u něho kolokvoval
a jak, kdo a jak se zúčastnil seminárních cvičení. Jeho kartotéka
dávala kladný i zápo.rný obraz účasti a píle i nadání po.sluchačů.
Studium »in absentia« jej plnilo líto.stí. Ale užívání náhražek, memorování výtažků atd. - pro.stě nenáviděl: »Tomuhle se také říká
věda?« To. byl stesk, který jsem od něho. slyšel ho.dně často.. Ale
nebylo. v něm ani zlo.myslno.sti ani zatvrzelé pedanterie. Jeho. iro.nie
při J)ěkterých divo.kých o.dpo.vědech byla do.pro.vázena hunlorem
dobrého. srdce. Při to.m se do.mníval,že nejvyšší dar, který může dát
fakulta svému po.sluchači, je dar právnického. myšlení. Ale to vyžaduje účasti na universitní práci a po.ctivého. vztahu ke knize i
k učiteli. Jinak to. skutečně nejde. Ani spo.usta věcí naučených zpaměti, která se zapo.mene za týden po zko.ušce, nemá ceny. V tOln
jsem nlusil so.uhlasit zrovna tak jako. v nechuti k studiu bez zájmu
- pro. vysvědčení.
K vědeckému portrétu Som,m rovu patří také zmínka o. jeho
jedinečném nadání o.rganisačním. Byl jsem účastníkem jeho díla
zakladatelského. a přiznávám se, že jsem se v té věci na něj díval
spíše jako na staršího, zkušenějšího mistra než jako na mladšího.
ko.legu. Brzo nebude pamětníků této. jeho. nevděčné a slavné vědecké
práce, protože mu nebude zasazena pamětní deska tam, kde by po.
právu měla být. So.tva si do.vede představit, kdo. to. sám neviděl,
s' jakou nesmírnou o.bětavostí, s jako.u vyčerpávající námahou tvo.řil
seminární kniho.vnu své university - své v to.m smyslu, že byla
z velké části jeho dílem i v to.m, že ani distantia loci nepřerušila
jeho věrnost do. po.slední chvíle. Pro.č se to nepočítalo do. veliké ho.dnoty jeho. vědeckých zásluh? K dosažení výsledku tak do.konalého,
jaký byl v mezích možno.sti, po.máhalo. mu i mno.žství přátel domácích a zahraničních. Ale ani v oblasti vědy se přátelství nezískávají
náhodou. Daleko za hranicemi věděli o. svérázné o.so.bno.sti Sommrově, o jeho velkém nadání, o. jeho lásce k živo.tu, k vědě, k umění
i k lidem. I tam se s ho.lestí dovědí o jeho předčasné smrti. Jak
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bychO'm neměli naříkat v bezútěšném snlutku my, kterým tak hluboko přirO'stl k srdci?
Erós obO'hacuje živO't a přitahuje lidi stejnéhO' duchovního ladění. Ale tDtD nejvyšší bO'žstvO' platónské filO'sofie rodí také utrpení.
Sommer byl člověk citlivéhO' a vznětlivéhO' srdce. DDvedl trpět i cizím
trápením, dDvedl plakat nad cizím neštěstím. Ale dDvedl i bouřlivě
reagDvat na nepochopení, nedůvěru, na nezaviněnou ztrátu přátel 
ství. Nepatřil dO' světa lidí nezranitelných. S rozkDší pracoval, s rDZkDší bral dO' rukDu knihu, vzácný tisk, obraz - s rozkDší pDsIDuchal
hudbu - s rDzkDší vypravoval a vmýšlel se dO' rozumDvého a · cito'véhD světa tohO', s kým zapředl rDzhDvor, zapDmínaje na čas. S rDZkDší se pDhybDval v přírodě i mezi lidmi. JehO' srdečný úsměv, jehO'
sDucitná vzplanutí, jehO' spolehlivá věrnost v přátelství a jehO' umění
žít - JSDU nezapomenutelné a nenapDdDbitelné. Ale jakO' všechny
povahy vášnivě zaujaté SVDU věcí a běžící k cíli, jakoby bylO' mDžnD
zporážet překážky stojící v cestě - vzbuzDval i vzdor, nedůvěru a
nepřátelství. Snad by se tO' všechnO' bylO' časem rDzplynulD snad
by všichni byli poznali, kdO' vlastně mezi nimi žije, kdyby byla nezasáhla smrt. S vděčností vzpomínám na chvíli, kdyl jsem se s Otakarem Sommrem setkal na životní pouti. A mDje vděčnost není
umenšena: bDlestí, že jsem se musel dDčkati chvíle rozlDučenÍ. Není
mezi námi, a jeho místO' nebude nikdy vyplněno. Rána pO' tétO'
ztrátě se nezahojí.
Emil Svoboda.
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Ukoly právní

vědy

Prof. Dr.

Zdeněk

v

přítomné době.

Ne II b a II e r .

Dnešní dDba jest v DbDru práva - stejně jakO' v Dstatních DbDrech - vyznačena svojí dynamičnDstí. Vzrušené události pDlitické
věští veliké převraty a přeměny v ústrO'jí států i v právních řádech.
Už Dd světové války 1914- 1918 nebylO' v právu O'né stability, na
kterou byli zvyklí právníci před rokem 1914. A přítomná doba tuto
rychlDu měnivost a složitost práva ještě pDdstatně zvý.šila. Není právníhO' obDru, který by zůstal nedDtčen dynamikO'u dO'by.
Jaký úkDI za tétO' situace má věda právní? ObDry právně-histD
rické pDkračují arciť klidně ve své práci, snad jen zaměřují svoji
pDzDrnDst více ve směrech diktDvaných analogiemi dneška. Obory
práva platnéhO' naprDti tO'mu konají tu záslužnDu práci, že kDmentují a vykládají nO'vě vycházející právní normy. Děje se tak však
většinou v krátkých pojednáních revuálních nebO' ve stručných glosách k vydávaným textům. Práce tohotO' druhu jsou pDdnikány s hlediska výhradně praktickéhO', musí býti napsány a vydány CD nejdříve, mají-li míti svůj význam prO' praxi, a nemohou prDtD jíti valně

