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I a lucemburské neutra
ltralita stala se jakýmsi 
le osvěčiti, jak pohlížejí 
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/
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~é university A. Pil1et: La 
Revue générale. d. dr. int. p. 

robnou monografii a kritiku 
08. 
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Společno~ti národů*) sice nikde nezmiňuje se výslovně o trvalé 
neutralitě a její ochraně, ale veškerá tendence jeho a zvláště články 
18, 19 a 20 směřují k tomu, aby zaručeno bylo dodržování mezi
národních smluv, a tím ovšem též smluv, které zakládají nebo 
garantují trvalou neutralitu. 

Pod ochranou Společností národů zůstane snad instituce 
trvalé neutrality oporou malým státům při stále vzrůstajícím roz· 
pjetí mezi státy slabými a velmocemi rostoucími rychleji počtem 
obyvatelstva a hospodářskou potencí a přispěje dále k tomu, že 
obmezeno bude řešení konfliktů mezistátních mocí zbrani. 

LITERATURA. 

Část všeobecná. 

Národní shromáždění československé v prvním roce republz'ky. Vydalo před
sednictvo Národního shromáždění. V Praze 1919. Stran 37~ (vedle příloh). 

Rok práce. Vydal tiskový odbor presidia ministerské rady. V Praze. 
V komisi nakladatelství Emil Šolc v Karlíně. Stran 216. 

Leží před námi dvě oficiální publikace naší republiky. Jednak předsed
nictvo Národního shromáždění, jednak presidium ministerské rady podávají 
zprávu:-Q činnosti hlavních orgánů obnoveného, pokud se ťýče nově zříze
ného československého s~átu za prvý rok jeho trvání. Rozměrem svým větší 
publikace prvá referuje nejen o činnosti našeho ústavodárného a zákono
dárného sboru v prvém roce republiky, nýbrž dotýká se, byť jen zcela stručně, 
i událostí předcházejících za světové války přímo zřízení československého 
státu, takže podává i , příspěvky k dějinám prvých počátků našeho politic
kého osamostatnění. Obě knihy mají velikou váhu již pro svůj oficiální ráz· 
Podávajíť ~etná úřední data a prvá publikace i teksty důležitých historic
kých projevů a dokumentů. Ročenka Národního shromáždění má mimo to 
i slavnostní ráz a přispěli do ní také někteří přední spisovatelé, členové na
šeho ústavodárného sboru. Význační účastníci české revoluce vylíčili nejen 
revoluční ovzduší ~eského lidu před rozpadnutím se bývalé rakousko-uher
ské monarchie, nýbrž i historické události převratu, odehravšího se v pa
mátný den 28. října 1918 i ve dnech následujících. Dr. Ant. Hajn a Dr. Pře
mysl Šámal líčí náladu českého národa po vyhlášení války, tajenou činnost 
českých politiků za persekuční protičeské éry, souběžnou práci našich lidí 
za hranicemi a vůbec události před zřízením Národního výboru. Zajímavé 
jsou zejména zprávy o t. Zv. maffii, o níž již dříve ledaeoB proniklo do ve· 

*) Články 1-26 mírové smlouvy versailleské a analogické články 
smlouvy st.-germainské. 



104 Literatura : 

řejnosti. Do r. 1916 nevystoupilo se na české straně nijak ještě - z reservy. 
V projevu Národního výboru, vydaném na podzim r. 1916, musel ještě na 
venek akcentován býti český zájem o dynastii -a Rakousko, ale r. 1917 na
stoupena ~yla již cesta přelomu. V květnu r. 1917 vydán byl památný projev 
českého spisovatelstva a několik dní nato státoprávní prohlášení 1l0eského 
svazuu • Posice naše byla tehdy arci již mnohem snadnější. Museloť pod tíhou 
událostí dojíti ke svolání říšské rady. Vl'. 1918 nebylo již nijak třeba skrý
vati úmyslů. Od tříkrálové deklarace postoupilo se v dubnu k národní pří
saze a v květnu -ke kongresu utlačovaných národů v Praze. Očekával0-li se 
ještě na podzim r. 1917, že Vídeň bude s našimi politiky jednati, v r. 1918 
žádný přední politik český nestál už o kompromisy. Vyčkávalo S6 jen, kdy 
věc sama dozraje. V červenci r. 1918 soustředily se všechny české strany 
v Národním výboru a' y ustavující schůzi (~e dne 13. července) usneseno 
bylo _ provolání k národu, uveřejněné druhého dne ve všech dep.ních listech. 
Národní representace naše proklamovala neohroženě "právo sebeurčení v sa
mostatném, demokratickém státě československém s vlastní správou ve vlast
ním domě a pod vlastní svrchovaností". 

V článku "Národní výbor a 28. říjen" líčí Dr. Frant. Soukup a Dr. Al. 
Rašín, jak došlo k samému převratu, D~e H). října odmítal již Náradní vý
bor jednání s Vídní. Pravil doslovně: "Ceská otázka přestala býti otázkou 
vnitřní úpravy Rakousko-Uherska, stala se otázkou mezináredř.l.í, a se všemi 
otázkami světovými společně bude řešena." Dne 25. října odjela do Švýcar 
delegace Národního výboru, aby vešla ve styk se členy českoslove-nské vlády 
v Paříži. Spoiečná schůze konal~ se v Ženevě ve dnech 28.--31. října. Habs
burská dynastie prohlášena tam byla sesazenou-; Neznámý dosud tekst pro
tokolu o švýcarských ujednáních poprvé se tu uveřejňuje. Zajímavé jest i 
vylíčení vlastního převratu v Praze dn~ 28. října. ~ředsednictvo Národního 
výboru bylo toho dne již od 6. hodiny ranní v permanenci. O polednáéh pře
vzata byla správa země. Večer zakročeno také na zemském vojenském ve- _ 
litelstvL V týž den 28. října večer přijel do Prahy Dr. Vavro Šrobár a ujal 
se hned za Slováky své funkce v předsednictvu Národního yýboru. V 10 hodin 
večer byl podepsán prvý zákon československého státu, týkající se zřízení 
samostatného státního úťvaru československého. 

Dne 30. l'íjna konala se schůze Slovenské Národní rady v Turč. Sv. 
Martině . Zástupcové politických stran slovenských prohlásili, že slovenský 
národ jest částkou jazykově, osvětově i historicky jednotného národa česko
slovenského. Jednota dvojdílného národa československého byla hotova. Po 
návratu české delegace ze Švýcarska dne 4. listopadu prohlášeno, že česko
slovenský stát bude republikou a /prof. Masaryk jejím prvním presidentem. 

Dne 14. listopadu zahájil předseda Národního výboru Dr. Kramář prvou 
schůzi Národního shromáždění , v níž habsburská dynastie sesazena, nový 
stát proklamován slavnostně republikou a za presidenta zvolen aklam.ací 
T . Masarvk. 

Po Článcích úvodních následuje obšírné vypsáni činnesti Nár<ildního 
shromáždění československého v prvním roce republiky. Nejdříve se vy~ládá, 
jaK vz-nikl náš ústavo- a zákonodárný sbor z Národního výbor~, a sice podle 
klíče, podle něhož byl sestaven sám Národní výbor. Uvádějí se nejen čle- -
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nové presidia, nýbrž vypočítávají 8e i jednotlivé sněmovní výbory: Také 
členové vlády se jmenují. První vláda řídila stát, jak známo, do 8. července 
1919. Předsedou byl Dr . . Karel Kran:,ář. Nová vláda měla v čele Vlastimila 
Tusara. 

Dne 21. prosince 1918 vrátil se do vlasti president T. MaBaryk. Již dru
hého dne přednesl slavnostní poselství Národnímu shromáŽdění. Celý ten 
památný akt otiskuje se v publikaci, právě tak jako odpověď Národního 
shromáždění, vyšlá z pera Dra. 'A. Hajna., -Rovněž tak uveřejňují se pro
gramy obou prvních vlád, Kramářovy i Tusarovy, načež se přikročuje k vy
psání vzájemných vztahů republiky se spřátelenou cizinou, jak se zračily 

v projeveeh Národního shromáždění. Uveřejňuje se překlad "telegrámu za
slaného předsedou Tomáškem min. předsedovi francouzskému G. Clem-en
ceauovi a odpověď zaslaná francouzským vystanectvím v Praze. Z ostatních 
dokumentů, v knize otištěných, uvésti dlužno zejména adresu, zaslanou slav
nému bojovníku francouzskému za práva československéhe národa, Arnoštu 
Denisovi. Děkovací dopis proslulého francouzského histQrika připojen jest 
ke knize v rukopisném snímku a český Překlad uveřejňuje se v tekstu pu
blikace. Po slovném sdělení jiných důležitých projevů Národního shromáž
dění a odp@vědí na ně následuje obšírné exposé ministra zahran. , věcí Dra. 
Beneše, podané v ' Národním shromáždění dne 80. září 1919. 

Nemůžeme probírati oelý obsah zajímavé publikace předsednietva: Ná
rodního shromážděnÍ. Oíní se v něm zmínka 9 všech bohatých událostech 
našeho ústavodárného a legislačního sboru v prvém r~oe. Tak věno-vána jest 
pozornost bratřím Slovákům a jejich zástupcům v Nár. shromáždění. Kniha 
dotýká se zejména i maďarské invase na Slovensko a zrádného jednání po
sla.nce A. Hlinky. Poučné ,jsou vývody min. Šrobára ve věcech týkajících se 
Slovenska. Lze se v nich dočisti, jaké důležité změny staly se hned v prvním 
1'0061 republiky v oboru "slovenského ško}ství a vůbec v éelém živ..otě sloven
ském. Vykládá se i pittsburská. smlouva ze 30. května 1918, jíž se neprávem 
d.ovolávala strana pátera Hlinky. 

Z nejdůležitějších otázek, jimiž se obíralo Národní shromáždění, byla 
také otázka těšínská, o níž se píše na str, 206 a násl., dále otázka českých 
menšin v Rakousku, zejména ve Vídni. Hodně místa je věnováno základům 
ústavy československého státu, úpravě správy státní i samosprávy, otázkám 
kulturním a školským, hospodářským, sociálním a j. Ke knize připojen je 
seznam členů Nár. shromáždění, změny nastalé v jeho složení jakož i seznam 
úředníků Nár. shrom. Publikace jest opatřena i ilustracemi, podobiznami, 
pohledy na sněmovnu i obrázky z její sínÍ. Ve vydávání bude se kaldo
ročně pokračovati, takže ročenky Národního shromáždění budou důležitým 
pramenem pro politické dějiny českoslov.enského národa .. 

Pramenný význam má i druhá publikace, Rok prác~, vydaná tiskovým 
odborem presidia ministerské rady. Nevystupuje sice na venek tak 'Ilavnostně 
jako ročenka Národního shromáždění, ale pro dějiny našeho stát~ je stejně 
důležitá. Podávát úřední data 8 činnosti všech 'našich ministerstev v prvém 
roee republiky. Do jisté míry má kniha tato ještě větší význam než ročenka 
Národního shromáždění, nebot edhaluje nám clonu, ,jíž je širší veřejnosti 
utajena méně známá činnost s,tátní správy. Již povaha činnosti sborů zákono-
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dárných ve všech státech přináší 8 sebou, že .všechny kroky parlamentu se 
dějí veřejně, před tváří celého národa, kdežto činnost státní správy je zra
kům občanstva do značné míry utajena. Státní občané mívají příležitost na
hlížeti do tajů exekutivy z pravidla teprve tenkráte, když sbor zákonodárný, 
vykon~vaje právo dozoru nad správeu, přivádí na přetřes jednotlivé otázky 
státní správy. Jinak zůstává činnost exekutivy pokryta jakýmsi pláštíkem 
taje, i když běží o státní správu republiky. Zkušenost tat& platí hlavně o 

_ úředních údajích a číslicích. Pokud státní správou samou přímo nejsou pu
blikovány, bývá jednotlivcům těžko si je opatřiti . Vítáme proto i druhou y.e · 
shora uvedených publikaoí. Bude-li také presidium ministerské rady vydavati 
stálé ročenky o činnosti nejvyššíeh ergánů státní správy, bude napsání PQ-
litických dějin našeho národa značně ulehčeno . . 

Kniha "Rok práce" skládá se vedle předmluvy z 15 eddílů. V každém 
z nich vyličuje se činnost jednoho ministerstva. Počíná se českou prací za
hraniční, načež následuje 0braz činnosti ministerstva národní obrany, mini
stel-stva vnitra a postupl~ě jiných ministerstev. Končí se .statí psanou slC!)
vensky "Administráoia na SlovenskuL

'. Pouoná jest jmenovitě část týkající 
se národní obrany. O ní platí nejvíce to, CG jsme pravili, o důležitosti úřed.

nich dat. Bez podobných informací, jaké jsou tu podány, nevěděli bychom 
ničeho o obtížích, jak byla téměř z ničeho organisována československá 
branná moo. K. K. 

Hodia Milan, é eskoslovenskj rozkol. Príspevky k dejinám slovenčiny. Turč. 
Sv. Martin, 1920. Stran 400. 

Skultéty Jozif, Sto dvadsatpiiť rokov z~ slovenského života. 1790-1914. Od
poveď ' na knihu dr. Milana Hodžu. V Turč. Sv. Martine, 1920. Stran 148. 

Dva vynikající Slováci podávají tu stručné dějiny vzniku literárního 
jazyka slovenskéhe. Spis druhý je polemický. Vyvolán byl prací prvou. Zá
sadně různá stanoviska ]latrna jsou již z titulu obou knih. Hodžovi jest za
vedení spisovné slovenštiny místo dřívějšího literárního jazyka českého roz
kolem, Škultéty však nevidí v přijetí slovenštiny žádného r(!)ztržení česko
slovenské národni jednoty, p<mě;vadž pravé jednoty vlastně ani nebylo! Slě
váci vyvíjeli se následkem tisícileté přehrady mezi nimi a Čechy svým vlast
ním, osobitým způsobem. Proto Bernolákovci a Štúrovci neodtrhli prý Slo
vákův od Čechův. Naopak, Slováci našli prý se s Čechy teprv od vystou
pení Bernolákovcův a zejména Štúrovcův (str. 120). Škultéty nejen že s~ 
na věc dívá jinak než Hodža, ale jemu je dolron0e pnti. mysli, že v době, 

kdy sotva vznikl stát československý a kde je třeba jej k<msolidov,ati a vy
stříhati se všeho, co by mohlo sebe . méně škoditi jednotě mezi Čťfchy a Slo
váky, vychází kniha, která může onu jednotu ohrožovati. Nebylo-li jednoty 
dříve, táže ' se Škultéty (str. 80), co to vadí dnes, kdy Ůeši a Slováci žijí už 
v jednom státě, čeho se nedosáhlo aní slavnými dějinami 9. století! K tlyž 
už je jeduou propast překročena, nač se zastavovat a p. hlížením do ní otra
vovat ducha? Spíše Bi máme zavýsknout a s nadšením chápatí se práce, 
pustit se do velikého úkolu. 

Než všimněI!le 8i již obou praoí! Milan Hodža líčí na počátku své knihy, 
že českoslovenština stala Stl z vnitřních příčin spisovnou řečí na Slovensku. 
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České přílivy na Slovensko dály se již ve stol. 11., 12., 18. a 14. Slovenština 
a čeština nebyly v době předhusitské různými jazykovými jednotkami, nýbrž 
slovenština byla jen "starší sestrou staročeštiny" . Zvukoslf.lvé odchylky nové 
oeštiny od jazyka starého vyvíjely se vlivem německým teprve ve stol. 13. 
až 16. Mocný vývoj jazyka v Čechách, v centru bujného politiokého a kul
turního života, způsobil , že česká forma jazyka stala se mezi českosloven

skými nářečími panujíeÍ. "Národ český čili slovenský" uznán byl ve Ver
~i:íczyově Tripartitu i v zák . • čl. 13. z r. 1608, jakož i v zák. čl. 44. z r. 1699. 
Za politiekého .a národního úpadku v českých zemích ve stol. 17. př~náší 
se těžisko československého písemnictví na Slovenska. Zvláštní slovenské 
prvky ve společné řeči objevují se od prvé čtvrtiny 17. stol., ale jsou stadH' 

Z ideologie zednářských loží uherské šlechty vyrostla ve 4ruhé pol. 
18. stol. modern'i myšlenka "národa uherského", rozuměj maďarského . K ži
votu národním~ chtěl buditi tehdy Slováky kato!. kněz Aut. Bernolák. Když 
vystoupil r. 1787 se svou slovenštinou (západním nářečím), bylo mu k tomu 
důvodem, že čeština 'hyla tehdy v úplném· úpadku; jako by jí vůbec ani ne
bylo:"Ale příčina československého rozkolu byla pedle Hodže ' vlastně hlubší. 
Působil tu i odchylný politický vývoj uherský. České probuzení na konci 
stol. 18. vytrysklo z individualistických a emancipačních snah nižších vrstev 
českého národa a bylo demokratické. Naproti tomu slovenská náro~ní myš
lenka vyplynula ze zřídla 'konsel'vativního světového názoru, takže se octla 
pod- jednou střechou s maďarským sociálním (šlechtickým) zpátečnictvím 
(stl'. 75). Ani momenty citové nebyly při rozluce bez významu. Nechuť k pro
testantské českoslovenštině stupňavala se u Bernolákovců (katolíků) na tlu
menou nenávist z důvodů církevních. BernolákůT pokus ztroskotal nejen pro 
svou nevypracovanost, ale hlavně !,>roto, že na sklonku 18. stol. bylo u Slo
váku do národního probuzení ještě p.aleko . • 

V evangelickém světě slovenském, původně pasivním, objevuje se v 30. 
a 40. letech 19. stol. souběžný politický ruch, a sice s myšlenkovým obzo
rem německým (str. 85). Proti separatismu slovenskému byl Šafařík a Kollár. 
Autor "Slávy dcery" vrátil Slováky do ideové jednoty československé, takže 
v 30. letech 19. stol. nebylo na Slovensku zásadního separatismu. Na sklonku ' 
30. let vynořila se mezi mladými Slováky myšlenka politiekého slovenského 
časopisu. Měl vycházeti ve spisovném jazyku československém. Ceskoslo
venštiny drželi se tehdy všichni tři potomní zakladatelé nového literárního 
jazyka slovenského, Hodža, Hurban i Štúr. 

Na podzim r. 1842 nastal najednou silný obrat. Způsobil jej Štúr, k ter.ý 
po svých hallských studiích na podzim r. 1840 zaujal na bratislavském lyceu 
suplenturu. Vlivem hegelovské filosofie přisuzoval Slovanům velikou kulturní 
budoucnost. Slovanstvo vystřídá v dějinách období germánské a bude vé
voditi jako vyvolený národ. Touto svou theorií vznítil Štúr až do extas8 
slovenskou mládež v Bratislavě. Třetího roku, po svém návratu z HaHe po· 
čal bořiti dosayadní československou literární jednotu a pracovat o rozluku. 
S počátku stál jen v pozadí ; dříve vystupovaly veřejně osoby jiné, zejména 
Hurban, který v červnu r . 1844 vydal druhý ročník své "Nitry'~ už po středo
slovensku. Nový literární jazyk dostal prot-o název "hurbanoiny". Na obrat 
u Štúra nepůsobil jen duch hegelovské filosofie, nýbrž nové politické poměry 
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v Uhrách a i v celé habsburské monarchii. Dne 6. května 1840 vrátil se 
z tříročního vězení Ludvík KOl:lsuth, lžiliberál, který se postavil v čelo tehdej
šího národního hnutí ma.ďarského. Proti ztřeštěným snahám Maďarů bylo 
třeba uherským národnostem se brániti. Chorvaté vedli si statečné j uzavřeli 
spolek s Vídní. Kde měli Slováci hledat oporu ve svých bojích s Maďary? 
V Oechách a na Moravě tvořil se teprve nový politický obzor s plánem fe
derativního Rakouskfl.. Hr. Lev Thun.. vydal r . 1842 a 1843 dvě politické bro
žury, jež stály na stanovisku austroslavismu. Druhá z nich vypořádávala se 
s druhem Kossuthovým Frant. Pulszkým. K Vídni obraceli -pozornost Slo
váků nejen Chorvaté, nýbrž i Thun a zejména státní ministr Kolovrat, dobře 
známý s Kollárem. Od r. 1839 stále si všímal Slováků a měl je k tomu, aby 
vyhledávali spojení s trůnem. Kossuthův liberalism zahnal do národního 
tábora také drobnou šlechtu slovenskou. Štúr toho použil a hledal pro snahy 
své oporu' i mezi národním zemans,tvern, jež mu na podzim r. 1842 nabízelo 
přímluvu u vlády ve věci povolení slovenskýoh novin. 

Různé okolnosti vedly Štúra k tomu, aby se trhl od společného jazyka 
Čechů a Slováků a aby založil pro Slováky nový jazyk literární, za · nějž _ 
vybral střední slovenštinu. Důvody jeho pro ·rozluku uvedeny jsou ve spise 
vyšlém teprve r. 1846, Nárečja slovenskuo. Slováci nemají jen zvláštní jazyk, 
odchylný od českého, nýbrž jsou i zvláštní národní individualitou. Jazykem 
svým musejí psáti i z důvodů politických, aby se mohli v uherské své vlasti 
uplatniti i v živ'otě veřejném. Jen řeč domácí, jíž lid v zemi užívá a jíž mluví, 
má prý naději na povznesení. Plně dáváine Hodžovi za pravdu, že ' přední 
kapitolou v ději~ách samostatné slovenčiny bylo, aby kmeni slovens_kému 
dány byly ' vnější a politické atributy uherSkého vlastenectví (str. 194). 

Ve prospěch ' své národnosti chtěl Štúr pracovati v novinach. Od r . 1841, 
kdy ještě neuzrál v něm úmysl bojovati za spisovný jazyk slovenský, do
máhal se úředního povolení novin' pro Slovensko. Marné byly ... však kroky 
podnikané za tím účelem u budínské místodržitelské rady. Ani opětným re
kursům nebylo vyhověno. Štúr a přátelé jeho obrátili se tedy do Vídně: 
Koncem dubna 1844 představilo se arciknížeti Ludvíkovi ve Vídni slovenské 
poselstvo, jež předložilo žádost o povolení novin. Tentokráte měl Štúr větší 
stěstí. Koncem r . 1844 doporučil policejní ministr hr. Sedlnický jeho žádost 
a v polovici ledna r. 1845 podepsal již eísař ro:ahodnutí o povolení sloven
ských novin. V srpnu r . 1846 počaly Národňje Slovenskje Novini vycházeti. 

Objevenf se Štúrova časopisu v jazyku .slovenském mělo neobyčejný 
účinek. V době dvou let vyšle na 20 větsích i menšíeh- slovenských spisů. 
V nové spisovné řeči vycházelo i několik časopisů. Vedle Štúrových Novin 
byl to Orol Tatránski, a r. 1846 učiněn i pokus o vědeckou revue, Hurba
novy Slovenské Pohl'ady. Proti Štúrově jazykové novotě postavil se však 
Kollár, který hájil písemné češtiny. Vzešla z toho prudká polemika mezi 
Kollárem a Štúrem. Oposice byla tak silná, že v druhé polovici r. 1846 ~d
vraceli se od Novin odběratelé ve velikém počtu. Proti rozkolu vydáni byli 
r. 1846 v Praze "Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, 
Moravany a Slovákyl'. Pro jednotu jazyka vystou'pili zejména všichni tři li- . 
terární koryfeové čeští, Jungmann, Šafařík a Palacký. Slova Palackého po-
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pudila Dra. Hurbana. Ve Slovenskýoh Pohl'adeeh (1846) odpovídal způsobem 
velmi neslušným. 

Do polemiky zasáhl i Michal Hodža. Obšírný spis jeho, tehdy Orlem 
Tatranským · neuveřejněný, vyšel teprve po dvou l~tech v rozšířené formě 
pod názvem "Větín $ slovenčině" . . 

V Čachticích dne 10. srpna 1847 na společné schůzi slovenských evange
líků a katolíků bylo dílo rozkolu dovršeno, když zatím na počátku r. 1847 
vyšel Hodžův Epigenes Slovenicus, v němž se Štúrův jazyk opravuje. Tatrín 
konal tehdy v Čachtidch své čtvrté shromáždění. Poc;l předsednictvím "před
nosty" Tatrína, M. Hodže, sešlo se 57 nejčelnějších vlastElnců, jak kat~líků, 
tak evangelíků. Usnesli se opraviti slovenčinu na základě Hodžova Epige
nesa a zvolili k tomu účelu zvláštní výbor. Vědecké vybudování slovenčiny 

, připadlo pak M. Hattalo·vi. Práce -jeho ·.loužila za podklad scbůze čachtic
kého výboru; konané r. 1851 v Prešpurku. Výbor přijal Hodžův pravopis, 
revidovaný Hattaleu, a celou mluvnici tak, jak ji autor zpracoval. 

,Zatím vyvrácen pyI r. 1849 stát maďarský. Otázka literárního jazyka 
na Slovensku vstoupila do nové fáze. Působením vídeňské politiky opuštěna 
byla Iloveněina ja~o jazyk spisovný, a zavedena zase čeština aneb, jak ji 
tehdy zvali, staroslovenčina. Jen po krátkou dobu vycházely vídeňské "Slo
venské Noviny" v hodžovsko-hattalovské IiloTenčině. Na konci r. 1849 na
řídila jim vláda, aby psaly po "Itaroslovensku" (oesku). Do češtiny překládal 
liIe od r. 1861 v Budíně i "Zemský zákonník", a v jazyku tom vydávány i 
mnohé nové spisy pro Slovensko. Sám Štúr vzdal se po prešpurském nor
mativu z r. 1851 odporu proti literární oeštině. Nevá politická situace, na
Iiltalá r. 1859, odstranila u Slováků zase češtinu. Československá rozluka stala 
se r. 1860, praví Hodža, "tvrdou. skutečností" (str. 338). Slováci uviděli však 
brzo po zavedení rakousko-uherského· dualismu" že 'si Nlovenčinou postavení 
své v Uhrách nezlep~ili. Maďaři pozavírali jim střední školy ,a r. 1875 zru
šili i Slovenskou Matici. Slováci dočkali se i pověstného výroku min. Ke
lomana Tiszy, že není slovenského národa. Reakcí proti tomu měl být návrat 
Slová~ů k češtině. Šestý svazek "Nitry" v:ydán byl Hurbanem zase po česku. 
Ale Hurbanův pokus o náyrat ztroskotal. Slováci zůstali již při své sloven
oině, ovšem lJez ambioÍ vytvořiti speciální svou literaturu vědeekou. V oberu 
vědy měla tedy u nich čeština zůstati. 

Všechny své vývody snaží se autor podepříti hojným pramenným ma-
- teriálem. Čerpal. nejen z tištěných spisii, nýbrž sáhl i k látee archivové. 

Kniha jeho vyznačuje SI již na první pohled nesporným kriticismem. Na 
hlavní činitele rozluky, Stúra, Hurbana a Hodžu, a vůbec na celou dobu 
dívá se zrakem vzdáleného 'sice, ale za to tím objektivnějšího pozorovatele, 
který dobře dovede rozeznati světlé i temné stránky vystupujících osob. 
Štúr je mu sice velikou osobJ?ostí, ale to nevadí, aby ji zkoumal kriticky. 
Plně dáváme mu za pravdu, že slovenčina byla p.oliticum hungaricum. Uká- , 
z~lo sé to nejen v letech čtyřicátých 19. stol., nýbrž i za pozdějších změn 
politické situace. v Uhrách. Sympatické je nám také Hodžovo stanovisko 
v otázce literárního jazy~a československéhe. Přiznává se k československé 
jazykové jednotě. Také jemu jest, podobně jako Safaříkovi; poměrsloven
oiny k češtině jako kruh v kruhu. V předmluvě k svému spisu (str. H3) pravÍ! 

" 
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že samostatná' slovenčina jako výtvor ryze jazykovědný má. ned9cenitelný 
dosah mravní a kulturní, a (na· str. 14) že ani samé české kultuře není slo
venčina bezcenným idiomem. "Česká kultúra i český jazyk budú potrebovať 
osvieženia, najdú ho v návrate k svojej · vl~stnej podstate, a tá je v rýdzich 
studnicíach na Slovensku. J ednote a súručenstvu v práci kultúrnej nebude 
dvojný výraz československého jazyka nijako na závade". Podle mínění auto
rova není ve své dneŠní formě dokonalá ani čeština, ani sloveqčina. Vzá
jemné vlivy, tvaroslovné a slovnikové, z Čech na Slovensko, skladbové a 
frazeologické ze Slovenska do Čech, působily dříve a budou působiti tím 
více nyní. Obě formy česko slovenčiny chtíc ne chtíc budou se doplňovati. 

Z obavy, aby připomínáni starých sporů zbytečně nerozdvojovalo Čechy 
a Slováky, uveřejnil J. Škultéty pod titulem shora uvedeným svou polemic
kou odpověď na knihu M. Hodžovu. Nesouhlase 8e základním nazíráním na . 
věc, vykládá Škultéty v · prvé polovici svého spisu slovenské probuzení 
8 vlastního svého hlediska bez formy polemické. Polemickou stává se od
pověď jeho teprve v druhé .své části (str. 70-148)· 

V kapitole prvé spisovatel líčí začátky slovenského probuzení a činnost 
Bernolákovu. Naproti Hodžovi vykládá podobně jako Pypin, že začátky uvě
domění slovenského jsou jen článkem v řet6zu velkých proměn, jež nastaly 
v duševním životě národů ve druhé pol. 18 . .stol. Bernolákova gramatika 
vyšla r. 1790, právě tehdy, kdy na uherském sněmu vystoupil maďarism 
s touž nesnášeIlvostí, 'kterou se vyznačoval potom po více než jedno století. 
Podle Marczalia (Az 1790-91 országgy111és; 2 sv., vyd. Maď. Akad. 1907) 
protivili se tehdy maďarisaci v Uhrách jen Slováci. Za to dynastie byla na 
straně Maďarů. Zajímavá je poznámka Škultétyho, že Jos. Hajnóci, syn slo
venského kněze, byl duší liberálního hnutí, jehež hlavní představitelé ze
mřeli r. 1795 na popravišti pod budínskými hradbami, hnutí, jež povstalo již 
za Josefa II. a zve se obyčejně Martinovičovským spiknutím, ač Ignác Mar-

. I tinovič neměl ani přibližně toho vzdělání a agitátorského nadání jako Hajnóci. 
Slováci vystupovali tehdy čile, ale podle autora podmanil si je zem

ský duch, hungarism, který byl pro ně neplodný. Co se dálo na Slovensku, 
všechno mělo jen jakýsi kulturní význam. Účinků, budících národnost, du
ševní snahy čilých evangelických Slováků podle Škultéty40 téměř neměly 
až po Ribayovce, Tablice a Kollára. 

Spisovatel obrací pozornost nejen ke snahám maďarisačním, nýbrž i ke 
germal1isačnjInu úsilí, s nímž museli Slováci bojovati od konce · stol. Hl. a 
na počátku 19. Ze škol, z Bratislavy i jiných větších měst, vracela se mlá
dež domů poněmčená. Ve vzdělanějŠÍ společnosti stala se německá řeč pa
nující. Ani po vídeňské~ kongrese nebyla habsburská politika Slovanům 
příznivější. Metternich a jeho policie báli se panslavísmu. Maďaři zpozoro
vavše to, hrozili stále tímto stra~idlem a nepřestali dokazovat ve Vídni, že 
Slované jsou nebezpečím pro Uhry i dynastii. V 30. letech 19. stol. časo
pisy maďarské štvaly již soustavně proti Slovákt1.m z nenávisti, vzbuzené 
spisy Kollárovými, Hollého a Šafaříkovými. 

Proti maďarisačním návrhům na sněmě v 1. 1825-1827 slovenští čle
nové sněmu dokazovali, že je nemožno dosazovati za úl'edníky jen lidi zna~ 

. jící maďarsky. V horních Uhrách je prý snažší naučit se německy nebo 
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francouzsky než maďarsky. Slovenští páni v prvé třetině 19. stol. ještě ne
uměli maďarsky, aspoň jich většina. Maďarské listy, jež známe z aréhivů 
hornouherskýah už V61 stol. 17., jsou ze značné Msti pracÍ maďarských pí
sařů. Ostatně, psány jsou ta~ovou smíšeninou řeči maďarské a latiny, že 
kde ne~měl latinsky, většině těch listů nerozuměl. Maďarský duch národní 
budil se podle Škllltétyho za spolku s Turky, za pomoci turecké v době pa
nování Bočkaje, Betlena a prvých Rákócziů v Sedmihradech. Arcibiskup 
Pázmány byl takovým horlivým Maďarem, že si dopisovalo národních zá
jmech. maďarských 15 hlavou protestantismu, kníž. Betlenem. Maďarství tak 
se vzmohlo v té době, ,že slovenští zemani počali ai maďal'štit svá jmé~a. 
Po pokoření kuruckého odboje, po r. 1711, maďarský národní duch znova 
~chabl, a nová doba maďarství nastala až od r. 1790. Největší překážku vi
děli Maďaři již v první pol. 19. stol. ve Slovácích, a proto si proti nim po
čínali nejfanatičtěji. Ztotožnili se již tehdy se' státem, 'a proto každý, kdo 
chtěl nabýti. moci, musel !ie stát Maďarem. Slevenští zeman~ jen po krátkou 
dobu se maďariimu vzpírali. Nechtěli-li se zbavit významu, učili ~e ·maďar. 
sky. S počátku šlo to z těžka, ale s přibýváním škol proces se ulehčoval. 

Osud Uherska byl rozhodnut na sto let, praví Skultéty (str. 25). 
. V kapitole druhé Škultéty líčí prostředí, v němž působil v Bratislavě 

L. Štúr. Ve :druhé polovici 30. let 19. sbol. postavil se v če]o tamní studující 
mládeže. R. 1828 zřídili si slo:venští lyceisté v Bratisla,vě slovanskou knihovnu 
a mimo to i společnost československou, na jejíž schůzích se řečnilo a před
čítaly literární práce. Pi'vým předsedou společnosti byl Palkovič. Náměstka 
j~ho volila si mládež mezi sebou. Po Palkovičovi převzal předsednictví prof. 
Sevrlay i náměstkem byl od r. 1836 Štúr. Mládež slovenská přicházela do 

Bratislavy národně neuvědomělá. -Štúrovou prací bylo získávat jednotlivce 
národu. Autor líčí horlivou jeho činno~t. R. 1837 zakázala v~ak místodrži
telská rada uherská spolky mládeže na evangel. školáGh. Slovenští nadšenci 
nedali se zastrašiti. Prof. Ševrlay a Stúr zřídili Ústav literární, v němž Štúr 
mezi jinýl;ll. vyučoval slovanským dějinám a literaturám. Požívaje jiŽ' dříve 

důvěry profesll>rů, ŠtÚl' vyučoval i v nižších třídách gymnasijních česko
slovenčině. Nejhorlivější činnost počal vyvíjeti ovšem teprv r. 18~0, když se 
vrátil z Halle. Přišel právě v tu dobu, kdy maďarismu počala sloužiti i správa 
evangelické církve. Nový generální inspektor této církve, hr. Karel Zay, dal , 
se cele do služby marrarismu. R. 1841 gener4lní ,konvent evangelický jme
noval výbor, který měl připraviti sjednocení luterám'l. 8 kalvinisty v jednu 
církev. V unii měli být luteránští Slováci majorisováni kalvinskými Maďary. 
Zásluhou Jos. Hurbana, který vydal r. 1846 proti spojení takovému brožuru 
IlU~ia", byly maďarské úklady zmařeny. 

V bojích svých se Slovany spojili se Maďaři už tehdy s Němci. Vidno 
to z brožury WesselényiGvy IlSzózat" (1843). Později propagoval myšlenku 
spolku maďarskoněmeckého zejména. bar. Josef Eotvos t 

Proti Zayovým krokům maďarisačním umínil si ŠtÚl' působiti publici
sticky. Chtěl původně také, aby Slováci~odali petici ke sněmu. Později se 
však od petice upustilo, ale za to v červnu· r: 1842 podána byla petice k pa
n0vníkovi. SpQlečným úsilím Stúrovým a Kollárovým byl v čelo deputace 
získán superintendent Pável Jozeffy. Ve své petici prosili Slováci, soustavně 
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podezřívaní, o ochranu královu. Pro slovenské spisy žádali d va c~nsory a 
aby i obranné spisy slovenského národa inohly být uveřejňovány. Stolice 
slovenské řeči a literatury na bratislavském lyeeu měla být potvrzena. Na 
universitě peštliké domáhali se zřízení stolice prG slavanské řeči a literatury. 
Pro matriky a církevní knihy měla být zachována latina. Bohoslužba v ma
teřštin~ měla p~žívati ochrany. Aby palatin Josef, nenávidící Slovany, ne
kazil vídeňskou akci, předložili mu Slováci obsah petice. Nepochodili ovšem. 
Právě palatin zmařil ve Vídni vyhovění jejich, žádostem. 

- Všechno to nezastrašilo Štúrovce. Používali noyýc-h a nových prostřed
kův obrany. Po palatinově odpovědi na petici ke -.králi konali přípravy za
vésti slovenčinu za spisovný jazyk. V Pešti, jakmile to zpozorovaii, sesílili 
svůj teror. V červnu r. 1843, když se skončil školní rok, objevila se v Bra
tislavě vyšetřující komise, vyslaná generálním konventem a _složená ze sa
mýoh přepjatých maďarských politiků. Chtěli odstranit Štúra. Ačkoli komise 
neshledala nic závadného, byl přece Štúr téhož roku 1843 odstraněn s ka
tedry, 'kterou si Slováci r. 1803 zřídili a soukromými vlastními prostředky 
udržovali. . . 

Účinky násilí bylo viděti r . J 844. Nikdo ze starších vlastenců netrou
fali si přip.jiti se k nové deputaci do Vídně. Šli jen dva mladí kněží z nej
bližších přátel Štúrových, J os. Hurban a Lad. Paulíny. 

Podle Škultétyho byly by pro Slováky náeledovaly ještě horší časy 
kdyby L. Štúr a přátelé jeho byli se dali zastrašit. Aktuální stávala se otázka 
povolení slovenských novin. Po nezdaru v Budíně hledal Kollár spojení se 
zemany. Ti měli podporovati věc slovenskou. ~ak se stalo, že žádost o po
volení slovenských novin podepsalo i mnoho turčanských zemanů. Nejvíce 
prospěľ arci Štúrovi ; chorvatský magnát bar: Kulmer, u dvora persona grata . 
Jeho pomecí konečně dáno svolení k vydávání slovenských novin. 

Tak, jak Škultéty věc líčí, došlo k zavedení literární slovenčiny váhou 
všech tehdejších politických a národnostních poměrů. Štúr jednal zcela 
správně, když se chopil jako nového účinného prostředku proti maďarisaci 
jazyka lidu. V:ýklad Hodžův Škultéty nesehvaluje a v další části spisu svého 
s Hodžou stále polemisuje: Nemůžeme tu spisovatele v polemice jeho sto
povati. Jisto je, že leckterý _úsudek Hodžův opravuje a že mnohé jeho tvrzení 
vyvrátil, ale přece se nám zdá, že je příliš přísným soudcem a že zásadně 
odchylné stanovisko mu ned8volil~, 9;by správně pochopil autora "Oesko
slovenského rozkolu". Na nás, kteří stojíme &podál celého sporu a nemáme_ 
tedy zajisté zrak zakalený straněním ani jedné, -ani druhé straně, neučinil 
spis Hodžův toho dojmu, že by v něm Štúr byl zobrazován jako osobnost 
"temný_ch, nedobrých úmyslů",jak to vytýká na str. 70. Škultéty, anebo do
konce že by Štúr byl líčen jako nějaký maďarón. Naopak, kniha Hodžova 
svědčí po našem mínění o tom, že autor její snažil se vylíčiti osoby i _ udá
losti co nejsprávněji, i když sem tam vleudilo se mu nějaké nedopatření. 

Nejzajímavější pro nás rt. druhé části spisu Škultétyova jsou místa, kde 
se vykládá o šíření se spisovne češtiny mezi Sleváky. Dobře pravi autor 
(str. 76), že podmínkou spisovného jazyka jsou poměry moci, ne fonetika 
nářečí. S toh0to hlediska všímá si tedy češtiny na Slovensku. Že se Slováci 
spisovným jazykem od Oechů neoddálili, připisuje zejména vlivu Karlovy 
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university do 14. stol. Správně také ukaz~je na to, že češtině podlehly v 15. 
stol. všechny západoslovanské spisovné jazyky. Z horních Uher mnozí -stu
dovali na pražské universitě a přinášeli sebou domů znalost českého jazyka. 
Válkami vedený:Ip.i s obou stran moravsko-uherské hranice odcizovali se vhk 
O~ši . a Slováci jedni druhým. Slováci cítili solidaritu ne s Moravany a_ Oechy, 
nýbrž s Maďary. Účinky češtiny na Slováky časem se tratily. Ke konci 16. 
stoL přerůstala slovenčina v horních Uhrách už češtinu (str. 77). Užívalo se 
neJen slvensKých sl.ov a tvarů, nýbrž sloveněila. se i skladba. A dálo prý 
se to vědomě. Tento proud přetržen byl událostmi, jež následovaly v Oe
chách a na Moravě po bělohorské bitvě. Oeští a moravští exulanti ve znač
ném počtu přišli na Slovensko i se sv-ými knihami. Oeští kněží v sloven
ských seniorátech dostali se i do far. Oeští bratří měli ve Skalici, Púchově 
a Lednici i své církevní sbory. V Trenčíně r. 1632 čeští vyhnanci zalóžili si 
tiskárnu a měli později vliv i na púchovskou, žilinskou, levočskou a jiné 
tiskárny: V Levoči vyšel r. 1636 kancionál Jiřího Třanovského Citara Sancto
rum, ·sestavený v přesné češtině. I ' t~k šířil se spisovný český jazyk. Oeš
tění literární řeči tak zvítězilo, že i katolíci slovenští, kteří ze zásady se 
mu vzpírali, z~čali se poddávati češtině (srov. Rituale Strigoniense z r.1(25). 
Ovšem, stále se čeština nezakořenila ani -tehdy, i když nejčinnější lidé no
vého pokolení, jako Daniel Krman, Matěj Bel, Jakobei a Pavel Doležal se 
přidrželi jazyka Třanovského a měli na čas opět převahu (str. 79). Od konoe 
stol. 18. čeština počala zase slábnouti (str. 89). Nyní byl proti ní i zvláštní 
duch doby. Nebýt od dvacátých let 19. stol. Kollárovy Slávy Dcery, byla 
by čeština na SLovensku sama sebou zanikla. Sám Kollár od svého článku 
Myšlénky o libozvučnosti rečí vůbec, obzvláště českoslovanské byl s češti
nou ve stálém boji. Maďaři viděli, jak od konce 18. stol. vznikaly literatury 
malých slovanských národů a jak rostlo slovanské národní vědomi (str. 90). 
Věděli prý také, že v 16., 17. a 18. stol. za. češtiny vyvíjel se hungarism,. 
ale jak od konce 18. stol. začala zdvihat hlavu slovenčína, že se jí vzápětí 
ukazoval duch, nesrovnávající se nejen s maďarismem, ale ani s huÍlgari·· 
smem. Dostačil prý jim pHklad Matěje Bela, skutečného maďarona. 

S tímto míněním autorovým těžko je nám souhlasit. M'aďaři, odjakživa 
dobří politi"kové, nemohli nevěděti, že hungarism Slováků v 16.-18. stol. a 
čeština jejich nebyly i nejmenší souvislosti. Tehdr přece_ Maďaři nevybo
čovali ještě z mezí rozumu a práva a sami jsouce národnestně malí, ne
utiskovali a nemohli utiskovat jiných národností. Kdyby byli zůstali siřízli

vými i ve stol. 19., hungarism nebyl by vymizel mezi nemaďarskými národ
nostmi, ať by byly užívaly jakéhokoli spisovného jazyk~. Přemrštěncům 
maďarským muselo být )hostejno, píšou~li Slováci slovensky či česky. Jim 
stačilo, že se vzpírali m,aďarštině. Jen většina. předních Slováků se v době 
Štúrova domnívala, že spisovný domácí jazyk národnost zachrání, ať už proto, 
že v bojích s Maďary bude to účinnější prostředek než méně známá čeština, 
či proto, že opuštěním češtiny odpadne podezření, že Slováci jsou pansla-
visté, jak stále byli podezříváni. . . ' 

Oeská veřejnost bude zajisté vděčna oběma autorům za zajímavé jejich 
knihy. Odporující si navzájem stanoviska nehudou čeflkému čtenáři vaditi. 
Netýkajíť se nynějšího ani budouciho našeho poměru .ke Slovákům, nýbrž 
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jen minulosti. Hlavni v~ci jest, že ětel1ářstvo české se z obou knih 4ojl1ě 
pouěí. I když úv-ahy o leda,čems, co vykládá Hodža, považuje Škultéty anes, 
kdy stát náš sotva byl zřízen, za nevhGldné, oeskému čtenáři přijdeu výklady 
obou spisovatelll velmi vh.d. Karel Kadlec. 

Nz"stor L Der natľonale IřamPf in der Bukovz·na. Bucure~ti 1919. (S etno
grafickou mapou Bukoviny. Vydáno Rumunskou Akademií.) 

Kniha vyšla ve svém jádru po rumunsku a sice pod názvem Romanii 
~i Rutenii ín Bucovina (1'. 1915). Ve formě němec~é je přepracováním pů
vodního spisu. Dokazuje se v ní, že Rumuni jsou nejstarším usazeným ná
rodem v Bukovině, a Rusíni že se teprve PQzdě přistěhovali. Ačkoli si autor 
především všímá jen obou hlavních národů země, přihlíží vedle nich i k 
Němoům, Židům, Polákům, Maďarům, Lipovanům a Slovákům. Opírá se 
o četné prameny. Pouhý seznam použitých spisů zaujímá přes 7 stran. Ob
sah patrný je z nadpisu těehto 10 kapitol. I. Vztahy Rumunů k Rus:nům 
od nejstarších dob ' až do 17. stol., II. Původ a rozšíření Huculů v Buket
vině, III. Pronikání Rusínů z rovin do Bukoviny, IV. Oiselný poměr mezi 
Rumuny a Rusíny v Buk. v době zabrání země (Rakouskem), V. Snahy 
řeckokatol. biskupů, VI. Stěhování z Moldavska, VII. Severobukovinští Ru
muni v boji s Rusíny, VIII. Vystěhovalectví z Bukoviny a jeho příčiny, IX. 
Politická a číselná převaha rumunského živlu v Bukovině od r. 1848, X. 
Protivy mezi Rumuny a Rusíny ' od r. 1848 až do přítomnosti. Ke konci 
připojen je rejstřík jmen a věcí. IC, IC, 

Právní filosofie. 
Weyr: Základy filosofie právní. Nauka o poznávání právnickém. 

V Brně 1920. -

Kdo se zajímá o rozvoj české vědy právní jistě 8 radosti uvítal tento 
spis, jenž jest nejen prvním obsáhlejším původním českým spisem právaě 
filosofickým, nýbrž i jakýmsi :filosofickým vyznáním víry aukťol'a, jenž již 
řadou temperamentních článků a polemik ukázal, že v základním nazírání 
na právní vědu podstatně se uchyluje od způsobu 'Obecně běžného. Při spisu 

- takového rázu jesť úkol kritiky dosti složitý. Nestačíť vyvraceti jednotlivé 
poučky poúčkaini dosavadni vědy, poněvadž proti jejich základu právě auktor 
především bojuje. Proto má-li kritika splniti své vědecké poslání, totiž roz
borem krit}sovaného učení se své strany přispěti k vyjasnění oněch pr'O
blémů, o něž auktorovi jde, musí pominouti jednotlivosti a soustřediti svou 
pozornost na sám základ kritisovaného učení a to po dvou stránkách: totiž 
především, zda cesta, již auktor právní vědě vytyčuje, je schůdná, t. j., zda 
je logicky správná j a za .druhé, zda je účelná, t. j" zda jistěji vede k cílům 
právní vědou sledovaným, než cesty doposud ob.vyklé. Neboť vě'da není 
sama sobě účelem, není pouhou hříčkou pojmů, nýbrž jest nástrojem po
znánÍ. Nemůže ovšem býti nástr'Ojem poznání, co stiženo je logickou vadou j 
ale jsou myslitelňy ~ vyskytují se, zvlášť v německé vědě, logicky správné 
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í a to po d vou stránkách: totiž 
ě vytyčuje, je schůdná, t. j ., zda 
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sud obvyklé. Neboť vě'da není 
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německé vědě, logicky správné 
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konstrukce, jež přes to nemůžeme pokládati za vědecký zisk, poněvadž nám 
selhávají právě tam, kde jich jako nástrojů pozpání chceme p.oužiti. 

Druhá věc, jež činí kritiku spisu tohoto rázu obtížneu, jest tato: Po
vrchní čtenář velmi snadno zam:ění v kritice hájení .odchylného míněl}í s od-

- souzením. Poněvadž pak obhájce nového směru vždy je v nevýhodě proti 
zastancům vychozených cest v tom, že i ve vědě se uplatňuje zákon se
trvačnosti , jest tu vždy n6 bez pečí, že ten, kdo proti spisu, jako je Weyrova 
filosofie , chce zaujmouti odchylné mínění , bude prohlášen za staromilce, ne-li 
zpátečníka, jenž nedovede pochopiti nových tendencí ve vědě. )A tak i kritika, 
jejímž cílem není, než sloužiti zdravému vý voji vědy kritickým oceněním 
nových nauk mohla by u jedněch posíliti odpor proti novým směrům, u dru
hých snahu vše nové nekriticky přijímati. Proto pokládám za nutno předem ' 
zdůrazniti, ž~ i tam, kde nemohu souhlasiti s učením Weyrovým, vážím si 
jeho opravdové snahy klestiti vědě právní nové cesty. Oasto již ve vědě 
prokázalo mínění, jež se ukázalo vědecky neudržitelným, větší služby, než 
množství nepochybných pouček, a to právě tím, že vzbudilo kritiku a vedlo. 
k rozboru otázek a stanovisek, jež by snad ještě dlouho zůstaly nepovšimnuty, 
kdyby odvážný auktor nebyl, třeba ukvapeně, se pokusil je vtěliti ve své 
učení. 

1. Právní filosofie Weyrova není právní filosofií v tom smyslu, jak 
tomuto slovu rozumějí laici hledající ve spisech právně filosofických odpo
věď na otázku, ja~é by právo inělo býti, jaký by byl ideální stát, ideální 
řád hospodářský. Již podtitulem spisu naznačuje a v úvodě obšírně vykládá 
Weyr, že jeho právní filosofie je právní noetikou, naukou o ' podmínkách a 
mezích právnického poznání. . 

Formulujeme-li s Weyrem takto problem právní filosofie, musíme býti 
připraveni na otázku: Má vůbec právní věda svou zvláštní no etiku, liší se 
skutečně poznání práva od poznání ostatních předmětů vědních tak, že by 
tu platily jiné zásady no etické, než ve vědách jiných? Uvědomujeme si sku
tečně právo jinak, než na př. umění, mravnost, věci hmotné, pohy'b hvězd? 
Nikomu jistě po Kantovi nenapadne, aby psal noetiku zoologie na rozdíl 
na pře od ne>etiky botanické, poněvadž víme, že podmínky a meze poznání 
jsou při hmotných zjevech a zvláště při zjevech organických stejné. Máme-li 
tedy muviti o zvláštní "nauce o poznávání právnickém", musíme dokázati 
dvojí: především, že v rámci oněch přellpokladů, na nichž budují jiné, na př. 
přírod~í vědy, je právo nemyslitelné; a za druhé, že ony odchylky v pod
mínkách a mezích poznání jsou specifické pro poznání právnické, neplatí 
tedy na př. stejně pro všechny vědy, jímž nejde o to, co jest, nýbrž o to, 
co býti má. 

Dříve než s tohoto stanoviska posoudíme Weyrovo řešení problému 
zvláštní noetiky právnické, nutno aspoň schematicky naznačiti vlastní smysl 
otázek, jež si tu klademe. 

Noetika nezabývá se obsahem, nýbrž jen formami našeho poznáni. 
T-yta formy jsou tedy předmětem, o "němž něco vypovídáme. V tom směru 
dlužno přesně lišiti no etiku od ostatních věd . Ostatní vědy totiž nevypovídají 
o formách poznání, nýbrž používají těchto forem k tomu, aby jimi ur01-
tého obsahu myšlenkově se zmocnily. Tu pak musíme dále lišiti vědy 

I 
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""'-
exaktní od věd historických či empirických. Vědy exaktní totiž v oněch apri-

.... orních fórmách myšlení, s nimiž nás obeznamuje noetika, zpraeovávají my
šlenkově ' konvenční na empirii nezávislý obsah. Nejde jim o myšlenkové 
zpracování skutečnosti, jak ji prožíváme, jmenovitě, jak ji smysly přímo 
vnímámeLn ýbr ž- o stopování mozno~tí myšlenÍVaané formě skrytých. Tak · 
v matematice podrobujíce konvenční iednotku formám kvantitativního myšle
ní, uvědomujeme si možnosti vztahů kvantitativních, ~ podobně v geometrii 
pomocí bodu, jenž neexistuje, si uvědomujeme možnos~i vztahů prostorových. 
Prostorové" chápání, jež je předmětem noetiky, je tedy v geometrii prostředkem, 
jímž vytváříme určité myšlenkové výtvory, jež právě proto nazýváme geome
trickými, že knim docházíme uplatňujíce svou schopnost prostorového chápání. 
Stejně pak, jako v ex aktních vědách, používáme forem myšlení i ve vědách empi
rických, jen že tu neaplikujeme těchto forem na obsah konvenční ; nýbrž na 
obsah empirií daný. Tu pak je důležito všimnouti si rozdíln,jejž Rickert označil 
jako rozdíl mezi konstitutivními kategoriemi zjevu a metodologickými for
mami vědy oněmi zjevy se zabývající. Aby zkušenost byla mož ná, n1.usí 
objekt vstoupiti do vědomi subjektu , t. j. musil jsem objekt vtěliti svému 
vědomí) což není jinak možno, než, aplikuji-li naň formy svého vnímátnía 

- myšlení. Kdybych nevnímal prostorově a časově, kdybych nemyslil kausálně, 
nebyla by zkušenost možná. Tyto formy' tedy tepJve ze skutečnosti, v níž 
a s níž žijeme, činí naší ?!kušenost, něco do nás rozličného, jso,?- tedy v tomto 
smyslu tyto formy myšlení, o nichž se poučuji v noetice, konstitutivními 
kategoriemi zjevů. Co při každém uvědomování činím nevědmky, jaksi naivně, 
to ve vědě činím vědomě. Tam uvědomuji si mnohost zjevů, lokalisuji je 
v prostoru i čase , spoiuji zvláště jednotlivé děje v kausální řetězy, v zákony. 
Tu tedy vědomě forem myšlení používám jako pomůcek k myšlenkl?vému' 
ovládnutí skutečnosti nekonečně různé a stále se měnící, čili, tu používám 
té neb oné formy nebo kombinací jich jako metodickýeh forem dané 
vědy. Rozumí se, že tu opět musíme lišiti používání těchto forem od vědy, 
jež nám je odkrývá, totiž od metodologie či konkrétní logiky. Poměr je tu 
stejný, jako nahoře jsme vyznačili p0měr mezi noetikou a exaktní vědou; 
je to poměr dvojího aspektu , v němž můžeme ' si každý duševní :;tav uvě
domiti, když jednou jej prožíváme, podruhé jej činíme objektem svého po
znání. Je to poměr bolesti, již prožívám, k pojmu bolesti, který si tvořím. 

Tyto, <Yvšem zcela schematicky naznačené rozdíly dlužno míti na mysli 
pii posuzování spisu Weyrova. Neboť tvrdím-li s Weyrem, že ony formy 
myšlení, jichž používám v jiných na př. přírodníyh vědách , nestačí k tomu, 
aby.ch p'oznal právo, mohu vědecky postupovati trojím způsobem: 

1. ~ucl' učiním předmětem svého zkoumání tyto zvláštní formy myšlení, 
a pak ovšem nebudn p ěstovati vědu právní , nýbrž noetiku, stejn ě, jako 
nepěstuji přírodní vědy, nýbrž noetikn, uvědomuji-li si na př . ve stopách 
Kantovy kritiky čirého rozumu formy, v nichž jedin ě je myslitelný který
koliv h~otný zjev; 

2. nebo mi jde o to, abych si uvědomil možnosti myšlení v rámci oněch 
speciálních pro právo charakteri~tických forem myšlení, a k tomu cíli napl

. ním formy právního myšlení konvenčním obsahem, a pak pO,dnikám al1alo
, gickotl práci,~o' geometr, když formy prostorového myšlení stopuje podle 
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různých myslitelných vztahů konvenčních bodů v prostoru j pak tedy opět 
nepěstuji ' právní vědu ve smyslu ' dnes o.bvyklém, nýbrž exaktní vědu právní, 
jíž asi nejvíce z dosavadních se blížili racionalističtí zastanci přirozeného 

práva, z novějších Stammler j , 

3. nebo konečně používám forem právního myšlení k tomu, abych si 
uvědomil skutečnost, ovšem pod zorným úhlem práva, tedy jednám stejně, 
jako přirodopisec, jenž stopuje empirické zjevy přírodní, jichž by si neuvě
qomil, kdyby nevnímal prostol~ově a čajově a kdyby nemyslil kausálně j pak 
teprve pěstuji empirickou vědu právní. V tomto třetím případě tedy jsou 
ony formy myšlení, j~ž pro právo jsou charakteristické, konstitutivními ka
tegoriemi předmětu právní vědy, poněvadž bez nich, jak s Weyrem před

pokládáme, bych nebyl s to, abych jakýkoliv obsah si uvědomil jako právo, 
stejně, jako si nemohu uvědomiti jakékoliv hmotné věci, aniž na skutečnost 
aplikuji ony formy myšlení, jež k tvoření zkušenosti jsou nutné. 

Uvědomíme-li si tak význam speciálních forem myšlení právnického 
jako konstitutivních kategorií predmětu právní vědy, vzniká nám další otázka, 
jakými metodologickými formami tento výsek skutečnosti mohu zpracovávati 
vědecky. A tu nutno aspoň teoreticky připustiti dvojí možnost: 

aj buď že ony zjevy, jež myslíme ve formách pro právo charakteri
stických a'Jež tím teprve sa stávají mo~nými předměty zkušenosti, podro
bím metodologickým formám věd přírodních, tedy je lokalisuji v prostoru 
a čase a zařaďuji do řetězce příčin a ú.činků a pak pěstuji věd,u o právu, 
jako mohu pěstovati vědu o umění, o filosofii, nebo o věcech hmnotných; nebo 

bJ že forem charakteristických pro myšlení právnické použiji jakO me
todologických forem právní vědy k tomu, abych tvořil '\ těchto formácp nové 
myšlenkové výtvory, tedy nevypovídalo právu (kdy, kde a proč i jak pů
sobí), nýbrž vypovídal právo, tvořil na pf. z materiálu mně positivním prá
vem daného ínterpretací nové právní noi'my. 

2. Otázku, proč je nemožno právo si uvědomiti ve formách, v nichž 
chápeme věci hmotné, Weyr podrobněji nerozebírá. Spokojuje se zjištěním, 
'že jest prastarý a lidskému intelektu vroze~ý dualism mezi světem, jaký 
jest (dle kausálního zákona) a světem , jaký má býti dle určitých norem 
(str. 15.). Poněvadž pak norma je výrazem něčeho, co býti má (str. 18.), 
pro právní vědu pak předmětem poznávání jsou normy, plyne z toho beze 
všeho, že poznávání to jest normativní (ve smyslu zde vyloženém) a že 
tudiž věda právní patří do skupiny věd normativních (str. 35.). V této argu
mentací jest, jak se mi zdá, mezera. Připustíme-li i, že , pravo nelze mysliti 
jinak, než jako součást světa , jenž býti má, nelbůžeme z toho beze všeho vy
vozovati, že by i věda· těmito zvláštními předměty se zabývajíd, musila býti 
vybudována ve formách myšlení toho, co býti má. vVeyr právě přehlíží roz
díl, jejž jsme nahoře vytkli pod 3. aj a b). Je·li totiž norma jako forma my. 
šlení toho, co býti má, konstitutivní kategorií práva, neplyne z toho ještě, 

že by musila též b.ýti metodologickou formou právní vědy. 
Ani o tom, v čem vlastně t~í smysl a cíl právní vědy, Weyr se ne

šíří. Jen příležitostně (str. 170.) se zmiňuje: "Právní teorie, která zabývá se 
zjišťováním (podobQ-ých) positi.vně právních vet, stává se již právní dogma
tikou a opouští tím o1;>or všeobecné .právní theorie, zabývající se metodickými 

." 
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základy poznávání práva vůbec, ne' ovšem v tom smyslu, že výsledky této 
mohla by ignorovati. Tyto dva, tak podstatně se od sebe lišící obory -
metodiku a dogmatiku - měla by právní teorie přesně rozeznávati." Srov
náme-li s tím, s jakou emfasí na jiných místech (na př. str. 188., 92., .101.) 
prohlašuje positivní právní řád za předmět právnického poznávání, vidíme, 
že Weyr sám tohoto rozdílu nedoce.nil. Neboť buď chci pěstovati vědu o for
mách (právního) myšlení a pak právě tyto formy jsou předmětem mého po
znání, nebo mi jde o jiný předmět, jejž' v tědltO formách cbápu a pak právě 
již nepěstuji ani noetiku ani konkrétní logiku, nýbrž buď exaktní n0bo em
pirickou vědu o tomto předmětu. Tu se Weyerovi mstí právě ono nedosta
tečné rozlišování mezi konstitutivními kategoriemi zjevu a metodologickými 
formami vědy tímto zjevem se zabývající. Zde jej tato nejasnost vede do 
směsování problémů, jež nahoře jsme označili jako problém noetiky (ad ' 1.) 
a problém empirické vědy (ad 3.). 

Nejosudnější však se mi zdá, že Weyr neuvážil dostatečně ani rozdílu 
mezi no etikou a vědou exaktní, tedy mezi problémy nahoře označenými 
ad 1. a ad 2., J .' 

To se j Wí již v úvodě, kde. chce charakterÍsovati svou právní filosofii 
na rozdíl od obecné teorie právní. (Terminologický nesouhlas .v tomto směru 
mezi str. 7. a str. 170. je asi nedopatř~ním . ) Tu velmi ostře odmítá jako n 
logický pokus na př. obecné státovědy dojíti k obecnému pojmu státu srov
náním několika konkrétních států, z nichž vybéře pojmové znaky všem těmto 
konkrétním jednotkám společné a dodává: "jak ~ožno za účelem zjištění 

pojmu "stát" srovnávati několik konkrétních států, když. je pojem státu 
ještě neznám? Odkud se dovím, že to, co srovnávám, jsou skutečně státy 
a jak mohu doufati, že takovým srovnánhn dospěji k obecn~mu pojmu státu? 
Pojmu státu tedy nenajdeme srovnáním několika konkrétních jednotek, které 
se obyčejně (běžně, populárně) nazývají "státy~' .. , Jaká jest tedy správná 
cesta? Jedině ta, která si uvědomuje noetické hledisko, se kterého ehce po
znávati. Problém zní pak: Jak dlužno konstruovati určitý pojem (v našem 
případě "stát~' ), aby konstrukce ta souhlasila se zvoleným noetickým blediskem? 
Co bylo právě řečeno o pojmu státu, platí - pro noetiku práva - pro celou 
řadu jiných pojmů, jako jest povinnost, norma, právní osoba atd. " [Str. 8.] 
K této myšlence vrací se pak Weyr i na jiných místech svého spisu (na 
str. 76., 179., 196., šíře str. 180.) , tak že jí patrně příkládá zvláštní význam. 

Jak známo používá podobné argumentace Stammler, aby obbájil svého 
apriorního pojmu práva. Pravě proti Stammlerovi bylo však již, jak za to 
máme právem, namítnuto, že. tat~ argumentace je nesprávná logicky, kdyby 
však i byla správná, nedokázala by tobo, co dokázati má. Není totiž pravda, 
že k tomu, abych hledal indukcí pojem některého empirického zjevu, musím 
nejdříve tento pojem znáti. Každá věda, jež pracuje s pojmy z empirie 
získanými, postupuje tak, jak Weyr pokládá za nemožno postupovati, totiž, 

I
' že (Vy chází od hrubého, populárního smyslu daného slova a srovnáváním 

zjevů, které ' tímto slovem S8 označují, vyjasňuje postupně obsah i dosah 
naivní, v názvu skryté de.finice ~ až dojde k pojmu vědecky upotřebitelnému. 
Stejně,jako Strammler argumentuje o právu, Weyr ~ státu, mohlo by se ří~i, 
že i o rostlinách, živočišícn, krojích, zvycích nemůžeme tvořiti indukcí ve-

• 

• 
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deokých pojmů~ poněvadž bychom dříve musili věděti, co máme vědecky 
těmi~o názvy označiti. Tvrdí-li tedy Stammler, že k pojmu práva, Weyr, že 
k pOJmu státu nelze dojíti srovnáváním naivních myšlenkových výtvorů, 
o~saženýqh v těchto slovech - v čem bycbom Sta'mmlerovi dali spíš~ za 
pravdu, než Weyrovi - chtějí tím patrně říci, že chtějí název práva a státu 
reservovati apriorním, na zkušenosti nezávislým, myšlenkovým výtvorům. 

To je konečně otázka terminologická, o níž je možno se dohodnouti. Jen 
přehlížejí Stammler i Weyr stejně, že takovýto apriorní, na zkušenGsti ne
závi~l;ý pojem nemůže nikdy býti nadřaděným pojmem empirických zjevů. 
Neboť k tomu bycbom mu musili vedle logické nutnosti přiřknouti i jsouc
nost, tedy musili bychom upadnouti do omylu ontologického důkazu exi
stenoe, jejž právě mistr a vzor obou těchto auktorů, Kant, 'snad B konečnou 
~l~tností vY,vr,átil. ?edy i k~y~y pravdou bylo, že ,nel~e k pojmu státu do-(~ ) 
lltl srovnávamm ruzných sta tu, neplynulo by z toho, ze tedy musíme nej-
dříve apriorně konstruovati pojem stá.tu a podle něho rozeznávati stát od 
nestátu; vždyť onen apriorní pojem nikdy nemůže býti nadřaděným pojmem 
empirických států. Stammler i Weyr, používajíce této chybné argumentace, 
chtěli patrně vyjádřiti jinou myšlenku: totiž tu, že dříve, než utvořím jaký-
koliv pojem, musím míti schopnost si jej utv~řiti, totiž ovládati ony formy ~ 
myšlení, jež tento pojem výžaduje. Kde by nedovedl prostorově chápati, 
nemohl by si utvořiti pojem stromu, p0něvadž by právě nechápal jeho výšku, 
rozpětí jeho větví, atd. A stejně by nemohl tvořiti právnické pojmy - míní 
asi Strammler a Weyr - kdo by neovládal oněoh zvláštních forem myšlení. 
jež právo předpokládá. Oba však, ač stejně rádi se dovolávají Kanta, ne-
domyslili jebo učeI!Í o tom, že duch lidský stejně, jako nemůže chápati 
skutečnosti bez forem myšlení, tak nemůže chápati forem myšlení, leda že 
je -vyplní nějakým obsahem. Proto ony formy, jež, jak se Stammlerem a 
Weyrem předpokládáme, jsou nutné k právnickému chápání a jež ovšem 
jako formy . myšlení jsou apriorní, na zkušenosFi nezávislé, nelze mysliti 
bez ob'sahu. 

Já mohu sice kritickou metodou, jaké na př. používá Kant ve svých 
Kritikách, uvědomiti si tuto , složitost svých myšlenkových výtvorů, inohu 
VI nich rozeznávati apriorní formu od obsahu skutečností daného, nemohu 
však mysliti tuto formu o sobě, nemohu tedy také vytvořiti její pojem. Mohu 
ovšem, jak jsme naznačili v předešlém oddíle této kritiky, si uvědomiti jed
no{tlivé možnosti myšlení,.v , určité formě skryté. Tu však již ' přecházím z no
et ~Y. do oboru věd exaktních, poněvadž právě, abych takovéto myšlenky 
pOJatI mohl, musím formu myšlení vyplniti konvenčním obsahem. Tu však, 
nemám-li právě upadnouti do blU'dÍi ontologie, musim si býti vědom, že takto 
konstruované myšlenkové výtv9ry nemají nic společného ,se světem v němž 
žijeme, než právě formu v níž je myslím. Tato forma je tedy jakÝmsi ko
eficientem, jenž ji3 -stejně dán při , exaktním myšlení, jako při tvoření empi
rických poznatků nemohu tedy tvrditi, že by se vyskytoval při nejvyšších 
abstrakcích v jakési vyšší míře, než při zcela individuálním empirickém zj9VU. " 
Jako musím mysliti prostorově, chci-li si představiti lípu, jež kvete před 
mým oknem, i chci-li vytvořiti pojem stromu. nebo pojem hmotné věci, tak, 
jsou-li skutečně .. zvláštní formy právního myšlení, musím těchto forem po-



120 Literatura : 

užiti i rozhoduji-li se, má:p1-li platiti určitý dluh, i tvořím-Ij pojem obligace, 
n~bo pojem práva. Nikdy však nemohu mysliti prostor o sobě, jako nemohu 
použiti forem právního myšlení o sobě. Ovšem ale mohu v geometrii, po
užívaje právě forem prostorového myšlení, tvořiti určité konstrukce, jimiž 
jaksi isoluji vztahy právě pro prostorové chápání závažné; stfljně je mysli
telná exaktní právní věda, jež by chtěla stopovati možnosti myšlení v těchto 
zvláštních formách skl'yté, a mohu k tomu dli tvořiti se Stammlerem exaktní 
pojem práva, s Weyrem exaktní pojen:?- státu. Jen si musím býti vědom, že 
těmto konstrukcím nemůže odpovídati žádná skutečnost a nesmím tedy 
z těchto konstrukcí souditi na skutečnost. Tato věc vyžaduje podrobnějšího 
výkladu. Zde' nám šlo jen o to, ukázati, že Weyr v dedukci právě citované 
směsuje úkol noetiky s úkolem exaktní vědy, při čemž ještě, nejsa si vědom 
zvláštností této vědy, přisuzuje jEljím výtvorům povahu nejvyšších abstrakcí, 
k nimž indukcí lze dospěti. . 

3. Proti tvrzení, k němuž jsme v předešlém oddílu dospěli, že nelze 
z konstrukcí exaktQích souditi na skutečnost, namítne se asi: vždyť i exaktní 
vědy tvoříme, abychom skutečnost myšlenkově ovládli; tak geometrie nám 
umožňuje, abychom změřili dané pole, aniž je musíme pokládati plošnými 
měrami, jen když známe určitá data, z nichž právě plochu lze vypočítati. 
Právě tento příklad však ukazuje, pokud mohu apriorní konstrukce přenáŠeti 
na skutečnost. Musím totiž ·skutečnost mysliti v oné formě l~yšlení, jejíž ' 
možnosti danou exaktní vědou jsem stopoval, a za drúhé, musím abstraho
vati ode všech jiných znaků onoho zjevu, mimo vztahy, které touto formou 
lze postihnouti, za třetí pak a hlavně, musím ony konstrukce exaktní při
zptlsobiti skutečnosti, nikoliv naopak. Nemohu z ~oho, že jsem s to v geo
metrii vytvořiti kruh, souditi, že musí býti někde na svět.ě pole, jehož hra
nice by tvořily kruh . Z konstrukcí exaktních tedy Jnohu souditi na určité 

relace skutečnosti, nemohu vša)r souditi na jejich existenci. Tuto existenci 
mohu právě jen empirií zjistit~. 

To nutno zdůtazniti, chceme-li oceniti učeni Weyl'ovo o vztahu jeho 
normativního, p'l'O právo (a právní vědu) charakteristického způsobu myšlení 
ke skutečnosti. 

Weyr totiž, jak jsme vid~li, staví proti chápání světa jaký jest, chápáni 
světa, jaký má býtí , a hájí mínění, že jen ve formách , v nichž chápeme svět, 
jaký má býtí, je právo myslitelné. V tom s ním zcela souhlasíme, ač bychom 
si právě u přívržence Kantova byli přáli podrobnějšího výkladu tohoto pod
statného rozšíření noetiky: Kantovy. 

Očekávali bychom nyní dvojí: buď že W eyr vyloživ nám ony zvláštní 
formy tohote chápaní podá nám vymezení konvenčního obsahu, jenž by 
umožňoval stopovati možnosti myšlení v těchto formách skryté, ' a že své 
učení vyvrcholí v jakousi exaktní na empirii nezávislou vědu právní, asi jako 
Stammler podává ve své Theorie der Rechtswissenschaft ; nebo, že vyloživ 
zvláštní formy chápání a myšlení právnického nám , řekne, odkud bráti em-

\pirický obsah, jímž bychom tyto formy vyplnili a podá pak výklad, jak vě
decky tohoto obsahu se zmocniti, podá nám tedy svou všeobecnou právní 
theorii či me~hodilru , jak ji slibuje na str. 170. 

• 

• 
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Právě však, poněvadž nerozeznává problémy. jež v prvním oddíle jsme 
označili pod 2. a 3., zvláště však, poněvadž problém vědy exaktní mu uniká, 
splývají mu oba tyto úkoly. 

Že si toho nepovšimnul, toho příčinu vidíme v tom, že následkem fa
lešné představy o skutečnosti se mu zdá, že jakmile prohlásil, ž-e pr'edmětem 

právní vědy je svět, jaký ,má býti, z,bavil se rozdílu mezi exaktní a empi
rickou vědou právní, poněvadž -plávě předpokládá, že právní věda nikdy' nemá 
co činiti se světem, jaký je. Zapomíná, což u Kantovce překvapuje, že svět, 
jaký je, svět chápaný kausálně, není identický se skutečno.stí, nýbrž, že jest 
to jen jeden z myslitelných aspektů skutečnosti~- totiž skutečnost myšlen
kově zpracovaná ve formách kausálního chápání. Tvrdí-li tedy, jak za to 
máme, ' správně, že můžeme chápati i svět, jaký má býti, vznikla mu povin
nost,doplniti v tom Kanta, totiž postaviti vedle zkušenosti kausální zku
šenost normativ~í. Místo toho právě ztotožněním skutečnosti se světem, jaký 
jest, totiž jakým se nám jeví. pod vládou kausál:ního zákona (a nikoliv jakým 
se nám jeví pod vládou ideálu dobra, t'oho, co býti má), dospěl k úsudku 
logicky vadnému: právní věda ney,abývá se světem, jaký jest; exaktní věda 
nezabývá se světem jaký jest: tedy: právní věda je myslitelná jen jako věda 
exaktnÍ. -Zapomněl, že důvod, proč poznatky exaktních věd nelze verifikovati V 
zkušeností, jsou zcela jiné, než ony, proč to, co býti má, nelze vyvozovati 
z toho, co jest. Důvod tkví při vědách exaktních v ~ tom, že tu vědomě n-a-
hi'ažujeme empirický obsah obsahem konvenčním, kdežto při vědách nor
mativních není nikterak vyloučeno, abychom ve formách pro tyto vědy cha
rakteristických, t.otiž v,e formách normy myslili skutečnost, v níž žijeme. 
Weyr právě přehlíŽÍ, že staví-li normativní chápání proti chápáni kausálnímu, 
hájí možnosti jiných kostitutivnÍch kategorií s\mtečnosti a ne jen možnost 
jiných metodologických forem vědy, a dále přehlíží, že různost mezi exakt
ními a empirickými vědam'i není nutně různost v metodologických formách 
(máme vedle teoretické fysiky i fysiku experimentální). Z toho tedy, že právní 
věda má jiné předpoklady, jiué metodologické formy, než na př. věda pří

l'odní, neplyne, že by to musila býti věda exa~tni. 

Ovšem setkáváme se zde s mnohem většími obtížemi, než v metodo
logii na př. přírodních věd, a to hlavně pro naprostý nedostatek termino
logie. Následkem toho jsme nucen-i poznatky noetické i konstrukce exaktní 
označovati názvy vzatými z empiríckých p oznatků a tím snadno upadáme 
do omylů. To je ovšem tím snažšÍ, nejsme-li si předem rozdílů, O' něž tu jde, 
jasně vědomi, 

Ták je u Weyra zvláště pramenem stálých nejasností jeho termín 
"norma" a "s.tát(L. 

4. Normu definuje vVeyr jako 'lvýraz něčeho, co má býWL, a zdůrazňuje, 
že l1vše možné lze si představiti v zorném úhlu normativity" a že "formálně, 
logi0kým předpokladem možnosti tohoto představování jest právě pojem 
normy v uvedeném smyslu" (str. lB.). Proti tomuto názoru nedalo by se ni
čeho namítati, kdyby Weyr byl místo slova l1Pojem(L použil slova "forma", po
něvadž patrně smysl tohoto tvrzení jest, že normativní myšlení předpokládá 
zvláštní formy myšlenÍ. Mohu míti velmi jasný pt)jem normy - pokud je 



122 Literatura : 

to při noetických představách možno -- dokud právě nepoužiji formy, již 
tímto pojmem si znázorňuji, nemyslím normativně 1 stejně, jako prostorové 
myšlení mně neumožňuje pojem prostoru, nýbrž duševní činnosť, na niž se 
tento pojem vztahuje. 

Ze tato záměna slov není nahodilá, vysvitne nám ihned, všÍmneme-li 
si par!;\lely, .již konstruuj e Weyr mezi myšlením kausálním a normativním: 

Praví totiž: 

"Základní pomůcku pro nazírání na svět, jaký' jest, tvoří forma kausál
ního zákona, který praví: vše, co jest, musí míti příčinu, že jest, jaké jest 
Proto možno nazvati celé toto nazírání nazíráním kausálním. Jím chápeme 
veškeré 7.měny nastalé a nastávající ve světě, "jaký jest". On ovšem před
{>okládá již tento svět jakožto věčnou mate~ii, jinými slovy: vztahuje se to
!iko na změny (děje) v něm, nemůže však vysvětliti jeho existence ve smyslu 
něčeho z ničeho ... Nazírání kausální má tudíž - pro přirozený nedostatek 
kausálního zákona s nekonečným řetězem příčin a účinků - jeden nutný 
předpoklad: existenci materie, a to exi·stenci bez začátku a bez konce, tedy 
věčnou. Zkoumáme-li nyní noetické předpokl!l-dy nazírání druhého (t. j. na 
svět, jaký má bý~i), shledáváme, co se týče jeho předpokladu, základní for
malnÍ paralelitu: i toto nazírání má nutný předpoklad, bez něhož je ne
myslitelno, a který immanentní methodou (?) tohoto nazírání vysvětliti nelze. 
Tímto předpokladem je existence normy v~ejširšímsmyslu toho slova". (str. 17.) 

Zdá se mi, že nesprávná konstrukce této paralely bije do očí: je norma 
analogon kausálního zákona, nebo je analogon hmoty ? A je regres oa normy 
k normě analogon regresu od poslední příčiny ke vzdálenější, aŽ bychom 
došli k otázce po (časově) první příčině, nebo je spíše analogon regresu od 
speciálního případu ke kausálním zákonům stále abstraktnějším, až bychom 
dospěli ke kausální~u zákonu všechno dění vysvětlujícímu? Pro nás však 
nejzávažnější je tu třetí ned~statek této paralely: že ' totiž Weyr mluvě o 
kausálním zákonu je si dobře vědom, že tento zákon jako formu myšľení 
nelze mysliti bez obsahu (hmoty podle Weyra, což není zcela správno, po
něvadž můžeme stopovati i kausální zákon v žití psyehickém), kdežto jak
mile přej~e do ' úvah normativních, mu tento požadav.ek mizí (srv. str. 19.). 
Dvojí smysl slova "norma~' je patrnou příčinotu všeeh těchto poklesků . -Po
něvadž máme tentýž výraz pro formu myšlení i pro výsek skutečnosti v této 
forme myšlený, ano podle Weyra i pro libovolnou konstrukci v této formě 
pořízenou, přehlíží Weyr, že tu jde o trojí myšlenkový obsah, jejž právě 
v úvaze metodologické dlužno přesně rozlišovati. Nerozlišujeme-li, pak právě 
může nám norma býti současně i formou myšlení (analogon kausálního zá
kona), i tím, co v této formě myslíme (analogon hm0ty) a regres v rovině 
skutečného dění nám splývá s regresem logickým. 

Právě však, že tím Weyr si neuvědomuje nutnost objasniti ' předmět, 

o němž VEll formě normy něco vypovídáme, nechává nas ' jeho deinice normy 
zcela bezradnými před otázka.mi, jako jest tato: je právnicky myslitelná norma: 
všichni lidé mají býti 3 m velcí? Zde přece máme také výraz něčeho , co býti 
má, tedy jest zde forma normy, ale o obsahu řekneme , že právě jako norma 
je 'n emyslitelný (je myslitEllný jako přání, jako výtvor básnický a pod.) stejně 
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iako bychom neuznali za kausální zákon větu: 'kámen, jejž vypustím z ruky, ' 
padne na ~ěsíc, ač nepochybně i zde jsem použil formy kausálního zákona. 

5. K pojmu státu dochází Weyr tam, kde " si klade otázku po rozdílu 
mezi normou právní a jinými normami, na př. ethickými. Pokládá věcí tak 
samozřejmou , že i rozdíl mezi poznatky právnickými a poznatky jiných věd 
normativních musí býti apriorní, musí ležeti ve formách myšlení, že se n&
zdržuje při této podle našeho mínění pro zvláštní nauku o poznávání práv
nickém rozhodné otázce . .,.} 

Myšlenkový postup, jímž na této cestě dospívá Weyr k pojmu státu, 
jest asi tento: Východiskem jest mu i tu pojem (ne tedy již forma) 'normy, 
o níž učí : "Ačkoliv není pochyby, že lidský intelekt může si zcela jasně 
představiti "normu" v onom nejabstraktnějším smyslu, kteroužto představu 
lze tudíž snad nazvati obecně představou "normativity", jest na druhé strana 
nepopíratelnou vlastností , intelekt.u, že s každou normativní představou může 
spojiti představu určitého subjektu normy (t.j ,jejího pův0dce) a subjektu povin
nosti (t. j. toho, komu norma svědčí), z oné normy prýštící. Tím stává se nejen 

, představa určité normy konkrétnější, nýbrž i její objekt, t. j. to, co má býti" 
[str. 19.] . Nehledíme-li Ji: tomu, že popíráme možnost představiti si "normu 
v onom nejabstraktněj~ím smyslu", pokud bychom tím mínili onu formu 
myšlení, jež umožňuje normativní myšlení, můžeme s tímto názorem seu
hlasiti. Se svého stanoviska ovšem bychom spíše, než onoho na zcela jas
ného lidského intelektu 8e byli dovolali požadavků exaktní vědy, jež ne
inohouc se spok~jiti pouhou formou (normativního) myšlení, musí tuto formu 
vyplniti konvenčním obsahem, a byli bychom se ' pokusili o důkaz, proč pro 
stopování oněch (myšlenkových) vztahů, o něž v prá ní vědě jde, je ne
zbytno, použiti jako jakéhosi druhu právnické jednotky, ' bodu, atomu právě 
konvenční představy subjektu normy a subjektu povinnosti. Ve formulaci 
Weyrově příliš do popředí se tlačí gramatická stránka věci (možnost gra:. 
maticky vyjádřiti normu imperativem, tedy bez subjektu), jež nepřesvědčuje . 

Než to by mohl býti také pouhý rozdíl ve formulaci. Také následující krok 
můžeme ještě učiniti ve stopách· Weyrových. Weyr totiž , ovšem opět od
volávaje se na famosní lidský intel t , hájí možnosti splynutí' těchto dvou 
subjektů; "Jest vlastnosti intelektu, že může si představiti splynutí dvou 
subjektů (činitelů) v jedné osobě (subjektu). Splynouti může ' především su},
jekt normy se subjektel"ll povinnosti, čímž povstává obecně to, co naz'ýváme 
autonomií. V opačném případě mluvíme o heteronomii" [str. 19.]. V naší 
terminologii -hychom tuto myšlenku vyjádřili asi tak, že jsou myslitelné dvojí 
exaktní vědy normativní, z nichž jedny praGují !e supposicí jediného sub
jektu, druhé se supposicí dvou subjektů jsoucích k sobě v ~mom zvlá!tním 
poměru, jaký Weyr předpokládá. Tím by tuším poměr mezi aut onomními a 
heteronomními věd'ami normativními byl metodologicky řešen jasněji; byl 
by mezi nimi -asi podobný pom8r jako v rámei prostorového chápání mezi 

, geometrií plošnou a. geometrií třírozměrnou. ' , 
Kdo by očekáv~l , že Weyr (jemuž jde o formální rozlišení etické normy 

od normy právní a jenž učí, že etická norma jest nutně autonomní, právní 
heterenomní) , se spokojí 8 tímto rozlišením, značně by i e zklamal. Weyl' 
totiž náhle navazuje na jednetliví úryvky z Kantovy a Schopenhauerovy 
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filosofie, hledá rozdíl zcela jinde. Pra.ví totiž: "Jednotící element při kon
strukci etického souboru normového nemůže býti totožnost normového sub
jektu (formální element), nýbrž určitá indentita obsahu norem (materielní 
element), t. j. důvod poznání, že určitá norma patří do etického souboru 
normového, jest jedině skutečnost, že tam obsahově patří. Normy etieké 
souvisí tudíž spolu (t. j: tvoří jednotný soubor normový) obsahově." (Str'-
46.). Naproti tomu ze "všeobecně uznaného úsudku, že každá norma Qez 
ohledu na její obsah může býti právní" (str. 47.) vyvozuje, že veškeré normy, 
jichž normovym subjektem si představujeme jednotný subjekt, který nazý
váme stát, jmenujeme normami právními (str. 52.). "Logickým předpokladem , 

abychom vůbec mohli nějakou normu chápati jako právní, jest tudíž pojem 
státu jakožto abstrakta, t. j. jednotný normový subjekt; logickým předpo
kladem, abychom vůbec mohli nějakou normu chápati jako mravní, jest uzná'ní 
určité ' nejvyšší normy (principu etického), která skytá měřítko pro klassifikaci 
jednotlivých norem jako mravně relevantních a ' tudíž i jednotlivých činů. 
Metodickým předpokladem obou konstrukcí jest pak všeobecné hledisko 
normativní, se kterým pohlíželi jsme na obě discipliny" (str. 54.). 

Pomíjíme, že toto třídění není logicky bezvadné, poněvadž nelze znaky, 
jimiž obě skupiny se odlišují, podříditi společnému pojmu nadřaděnému, ná
sledkem čehož je, že' obě třídy se nevylučují, nýbrž pr~stupůjí. · Toho jest 
si Weyr vědom (str. 51.) a chce tím patrně vyjádřiti, že může i' norma 
etická . býti normou právní, ~dyž "vše možné může býti obsahem právní' 
normy" (tamtéž). Vážnější jest. že důvod, který podle Weyra vylučuje mož
nost obsahové charakteristiky_ právní normy, platí podle našeho mínění 

stejně i pro normy mravnÍ. Neboť odkud ví Weyl', že "vše možné může býti 
obsahem právní normy?" Jistě z empirie, ze srovnavací pravovědy a z dějin, 
jež jej poučily, že to, co je právní normou zde a nyní, nemusí býti právní 
normou jinde a jindy_ Totéž však platí i o normách etických. To ovšem 
neni důvodem, proč bychom jeho definici etických norem měli pokládati za 
nemožnou , Chybné jest jen, domnívá-li se Weyr, ž~ tyto normy charakte
risuje obsaJlOvě. Právě naopak jeho definici etické normy možno rozuměti 

jen tak, že vše možné může býti obsahem etické normy, předpokládaje jen, že , 
normy takto utvořené vyplývají z jednotného nějakého principu. Tím by byio 
řečeno, že Weyr nechce nazývati etickými normami zvyky, na př. primitivních 
národt'l, j!3Ž diktovány jfilOU různorodými tradicemi, pověrami atd., nýbrž že o 
etic'e chce mluviti teprv,e na tom stupni vývoje, kdy myslící dnch lidský 
tyto normy spial v jednotnou myšlenkovou soustavu thn, že je podřídil jediné 
vůdčí normě. Etické normy tedy neliší se od iiných svým obs'ahem, nýbrž 
formální vlastnosti, že jsou součástkami jednotného systému myšlenkového. 

Tuto konstrukci, jak řečeno, pokládáme za možnou; chtěl-li však Weyr 
odlišiti etické normy od právních, nesmí k charakteristice právní normy po
užívati téhož znaku. Neboť, co znamená, že při právních normách normo
vým subjektem si představujeme jednotný subjekt, který nazýváme státem'? 
Tento stát přece pr4vě podle Weyra není ten neb onen konkrétní stát, nýbrž 
stát je tu míněn jako abstraktum (str. 54.), jako regulativní princip (str. 196.), 
který sr uměle konstruujeme jako pomůcku, kterou 'chápeme určité normy 
jako jednotný nOl'mový sonbor (str. 82.), který tedy není , než "výrazem U1'-
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čité jednotnosti norem" (tamtéž), než "pomocnou ' představou pro toho, kdo 
tento řáq. choe chápati jako jednotný soubor normový" (str. 83.). O tomto 
jednotném souboru normovém pak učí, že jest to "takový soubor (komplex) 
norem, které souvisí spolu tak, že jest logicky vyloučeno, aby jedna norma 
odporovala (obsahově) druhé~' (str. 81.). Učí-li Weyr dále: "Princip, který 
tuto souvislost či jednotnost norem přivodit~ může, může býti dvojí: buď 
je to jednotnost subjektu normy, kterážto dnotnost vylučuje současně 

existenci dvou nebo více norem oď téhož subjektu pocházejících, které by . 
si vzájemně odporovaly (jest logickou nemožností představiti si subjekt 
normy, chtějící současně, aby bylo A a non A) - nebo jest určitý materi
elní princip, jenž veškeré normy, vyslovující jej (třeba v různých var.ianfách) 
slučuje v jednotný soubor normový~' tstr. 81.). - učí-li tomu .Weyr, kon
struuje rozpor,' kde žádného rozporu není. Že daný subjekt nemůže současně -
chtíti A i non A, jest jen potud pravdou, pokud ' si . představujeme subjekt 
rozumně, t. j. logicky myslící. Jest právě vlastností log~ckého myšlení, že 
myšlenkové obsahy slučuje ve vyšší jednotky, aby uhájil jednotnost vědomí 
vyloučením odporů. rostředkem k tomu pak je, že se- nespokojuje vněruy, 
jež mohou býti my né, nýbrž že je slučuje ve vyšší pojmy a zákony se 
stálou tendencí vyvrcholiti tuto logickou stavbu jediným nejvyšším pojnlem 
neb zákonem. Totéž platí pak ovšem i pro logické myšlení normativní. I tu 
je apriorním požadavkem jednotnosti myšlení nespokojiti se nahodilými 
(nerozumnými) chout~ami, náladami, vášněmi, jež mohou býti protichůdné, 
nýbrž zdisciplinovati ohtění tím, že jednotlivá "to býti má~', slučujeme ve 
vyšší normy s tendencí podHditi celé chtění jedinému principu. Zdánlivý 
rozdíl mezi jednotícím principem norem mravních a práyních spočívá jen 
v' riizné formě, jak vyjádřiti lze tutéž myšlenku, totiž požadavek' jednotnosti 
myšlení. (Podll:! definice Weyrovy by byl zcela , dobře myslitelný etický sy
stém vybudovaný na principu: "buď poslušen státu" - jako jednotný sy
stém právní, v němž žádná norma by neodporovala vůli státu: "miluj svého 
bližního jako sebe sama".) Nejde tu tedy o dva principy sjednocující, nýbrž 
o princip jediný, jenž ještě tomu není zvláštností normativního myšlení, 
nýbrž uplatňuje se v myšlení vůbec. Vidi-li tedy Weyr v požadavku redukce 
norem na jediný subjekt - stát - charakteristikon myšlení právně vědec-

. kého, nutno důraz klásti na slovo "vědeckého"; nejde tu o charakteriHtikon 
právního, ani o qharakteristikon normativního, nýbrž o charakteristikon vě
deckého myšle ' Rozdíl mezi jednotlivými obory. vědními není právě v tét ' 
snaze po sjednocení, nýbrž ve způsobu) jak sjednocujeme. A tu se nám zdá, 
že Weyr, jako při - etice se domnívá mylně, že sjednocuje obsahově, tak se 
klame, domnívá-li se, 'že právní normy sjednocuje po stránce formální. Ne
boť jediný rozdíl, který bychom po jeho výkladech mohli činiti mezi etic
kými a právními normami by byl, že právní normy jsou enen druh etických 
norem, při nichž nejvyšším principem je poslušnost proti státu. Kdyby byl 
Weyr chtěl nalézti formální princip sjednocující na jedné straně mravní, na 
druhé právní normy, mohl velmi plodně zase použiti analogie z chápání kau
sálního. I tam se uplatňuje. tatáž snaha po sjednocení, jen že principem jed
notícímje ideál přír6dy jako myšlenkové jedn$tky zákony kausality spjaté. 
Podobně i v etice i v právní vědě anticipujeme postulovanou myšlenk~vou 

I 
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jednotu, ft. to v etice v id~álu charakteru, v právní vědě v ideálu spravedl
nosti . Než tyto otázky Weyr zcela pominul, tak že jeho systém právní fi
losQfie je snad první, v němž o spravedlnosti se neděje zmínky. Nepozasta
vevalí bychom se nad tím, kdyby Weyrův systém byl skutečně důsledně 
exaktnÍ. Neboť jest myslitelný smysl 'slova spravedlnosti, jejž na normativní 
poznatky exaktní nelze aplikovati stejně, jako na exaktní poznatky kausální 
určitý smysl slova pravdivosti. V exaktních vědách tOliž se požadavek spra
vedlnosti stejně jako požadavek pravdivosti z~ela rozplývá v požadavku 
logické eprávnosti. 

Avšak musíme se o tomto nedostatku zmíniti proto, že jeho příčinou 
u vVeyra není exaktní ráz jeho pouček, nýbrž - m lOhoznačnost slova J,stát" 
jehož užívá k označení principu umožňujícího jednotné chápání právních 
norem. AčkoliV" na místech nahoře citovanýcA zdůrazňuje formální, řekli 
bychom raději exaktní ráz tohoto pojmu, přece se neubrání tomu, aby s ná
zvem mu do jeho I'lystemu nevklouzly i mateÍ'iální znaky, jež sp .. ojujeme se 
státem jako empirickým zjevem. Přechod z roviny exaktního rpyšlení do 
roviny myšlení empirického mu usnadňuje ona chybně konstruovaná par~lela 
mezi regresem kausálním a normativním, ktirou v předešlém .qddíle jSi.J.e 
vytkli. 

'ram, kde jedná o konstrukci právního Hdu, po nejdůrazněj~ím pro-
,hlášení, že jeho pojem itátu, totiž, "konstrukce subjektu normy, není po
můckou k poznání Tzniku norem, nýbrž toliko výrazem určité jednotnosti 
j,jich(t (str. 82), náhle ná,s překyapuje sb.vnostním prohlášením, že "stanovisko 
zde zastán.né jest kredem t. Zl'. positivismu (ovšem eo nejkrajněj~ího)(' [str. 
88.]. Jest to asi poprvé, kdy propagátor apriolní konstrukce /nejzákladnějších · 
právních pojmů (v. str. 8., str. 195, kde praví: "ukázali jsme, že definice 
abstraktních pojmů(' [má býti exaktních] "t. j. pojmli, jichž předmětem jsou 
a,bstrákce, jako "stát(', "nárok't, "povinnosti(t atd. nelze nijak co do jejich em
pirické správnosti verifi.ko'f'a.ti zkušeností(t) se téměř tímtéž dechem pro
hlašuje za zastance positivismu s dodatkem : ovšem co nejkrajnějšího. _ 

V čem tedy spočívá toto stanovisko positiTismu odem co nejkrajněj
šího? Weyr je vykládá takto: "Předmětem právní yědy jsou toliko normy, 

,které představujeme si jako plynoucí z jednotného I'lubjektu normového: 
' stá~u. Při tom vzdává se možnosti uynitř svého normativního obzoru pr0-
kázati jiný důvod závaznosti právních norem, ježto jejich závaznost před
pokládá, právě tak jako předpokládá pomyslný jich subjekt (stát)(t (str . 89.). 
Tato teorie "předpokládá bytí právního řádu jakožto normevého souboru, 
prýštícího z jednotnQho subjfiktu normového : stát\}. Kde jest zjištěno, že 
určitá norma prýští z tohoto subjektu (což ovšem r;jiltiti se dá toliko na 
základě postulovaného právního řádu), jest n8rma nalezenau (itr. 92.). K tomu 
pak dodává: "Jest jasno, že pojem právního pramene, jak jej tyto nauky 
užívají, .padá v jeduo II našim pojmem "normovéh. subjAktuH.(t (str. 92.). 

Zdá 8i mi , že k tomuto tnzeili dOlel Weyr jon tím, že pOlGapomněl, 

co sám učí, že jeho stát je jen "pomocná představa prG toho, kdo právní 
řád ah ce chápati jako jednotný souborU [Itr. 83.]; "každá n0rma, jejíž sub_ 
jektem konstruujime .tát, jist proto a. jell proto právní(t (str. 160.); ,,80 dobře 

dlužno si uvědomiti , že pojem normového subjektu značí nám toliko jakýsi 
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reO'ulativni princip pro nazírání resp. poznáváni normativní, a že nelze si 
tedy vztah mezi ním a normovým souborem představovati kausálně, t, j . 
nonn ový subjekt jako příčinu a normu jako účinek její" [str. 176].. 

Zde vidím patrný rozpOl'; BLlď normy "prýští" ze státu [str. 92.] a fakt, 
že tomu· tak Jest, mohu zjistiti na základě positivního právního řádu (tamtéž), 
nebo je stát jen logickou pomůckou, a vztah mezi ním a norIJlou není "prý
štěním" nýbrž logickou konstrukcí (str. 160.). Obojí nemůže vedle sebe pla
titi, leda ovšem pěstujeme-li jednou vědu exaktní, po druh~ vědu empirickou. 
Jak však mohlo u auktora kapacity Weyrovy dojíti v metodologick~m spise 
k tomuto přemetu z jedné r,oviny -do druhé? 

Vysvětlení nacházím právě ve Weyrově učení o parelelitě kausálního 
a normativního myšlení, jak je podává v oddílu o důvodu platnosti (závaz· 
nosti) právního řádu. Tam praví: "Snaha po po~nání posledního důvodu 
závaznosti právních norem a právního řádu vůbec jest lidskému intf:\lektu 
tak přirozenou, jako na pl'. touha poznati poslední příčinu všeho vnějšíhe 
světa: Jen ten, kdo uvědomí si hranice kausálního poznávání, ustane od 
pá:rání po takovéto púslední příčině, ježto sezná, že sám pojem "p8slední 

" i>~íčiny" jest absurdní, t. j. příČÍ se samému 7.ákonu kausálnímu" (správně: 
formě kasálního myšlení) .... "Zcela podobně jako kausální zákon" ~opět 
má býti "formaL'), "pohání lidský intelekt od nejbližší příčiny k další a nej
vzdálenější, žene normativní hledisko týž intelekt od nejhližšího důvodu zá
vaznosti určité normy k dalším důvodům.u ~Příklad: zákaz starostův práskati 
bičem - obecní řád - ústavní norma.) "Ptám-li se pak, pl'oě právě tato 
norma jest závazná a ne jiná, nenajdu z normativního hle.diska žádného dal
šího vysvětlení. Mohu tedy pouze říci: Předpokládaje závaznost této poslední 
normy (sc. ústavní) jest i norma o zákazu práskání bičem závaznou. Dojdu 
tedy k jakémusi nejvyššímu subjektu normovému, o němž prostě předpo

kládám, že normy jím vydané jsou závazné. Každé další dotazování se, proč 
tento předpoklad platí, nemá s hlediska normativního žádného smyslu. vý
chodisko noetické (? ),jellt zde tedy jaksi libovolné, jeho správnost nedoka
zatelnáL

' (str. 84.). 
Tuto argumentaci pokládám z několika důvodů za vadnou. Především 

se zde mstí ona nesprávně konstruovaná paralela, o níž jsme již nahoře 
jednali. "Poslední příčjna", již bychom logicky mohli srovnávati s ústa-vní 
normou jako s "poslední normou" není metafysická nějaká první příčina 

všeho bytí (na př. rozkaz: budiž světlo !), nýbrž jest to nejvyšší abstrakce, 
k níž v dané době věda dospěla konstruujíc přírodní zákony. Tato nejvyšší 
abstrakce nemá však do sebe ničeho me.ta~ysického. Jeto stejně o empirii 
se opírající a tedy podmíněný poznatek o tom, co iest, jako kterýkoliv stu
peň kon~rétnější formulace přírodního zákona. Chybou je tedy, srovnává-li 
Weyr nejvyšší normu s metafysickou první příčinou. Přehlíží, že hledaje 
v normativních vědách odpově'ď na otázku "proč ?", postupuje stejně lo
gickým a nikoliv historickým řetězem, jako přírodozpytec, jenž na otázku 
"proč ?L' odpovídá logicky nadřaděným zákonem přírodním, nikoliv dějem, 

jenž historicky předchází tomu, jej~ chce vysvětliti . Na tomto postupu od 
konkrétního zjevu k stále abstraktnějším myšlenkovým výtvorům zastavuje 
se ovšem každá věda podle svých cílů u abstrakce určit.ého stupně, totiž 
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,,- u té, jež jí logicky vysvětluje zjevy určité právě pozorované skupiny. To 
je asi smysl Weyrova učení, že pro právnickou úvahu z pravidla stačí, do
spěje-li ve sv.ých abstrakeích až k ústavnímu zákonu, jímž vysvětlí platnost 
zákona, jako- jehož aplikace se ieví konkretní norma vydaná určitým orgá-

- nem státním. Omyl vVeyrův spočívá v tom, že tuto praktickou mez právní 
vědy pokládá za mez normativního chápání a prohlašuje každou další úvahu 
za "metanormativní". K tomuto tvrzení jej právě svádí častěji vytýkaná zá
měna formy normativního myslení s empirickou normou zákonnou. Přehlíží, 
že onen zákaz obecního starosty stejně jako ustanovení ústavního zákona 
o moci zákonodárné jsou nemyslitelné bez formy normativního myslení, že 
tedy tato forma je jakýmsi nezměnitelným koeficientem při všech, konkrét
nějších i abstraktnějších myšlenkových útvarech této skupiny. Že tedy, 
vidí-li závaznost konkrétní normy v jejím logickém poměru k nadřaďěné 

normě, vysvětluje-li tedy platnost normy jako logickoú myšlenkovou nut
nost, není pramen závaznosti nevyšší normy jiný, než normy nejnižší, jen 
že ovšem, vysvětlujíce .daný právn.í řád dan~ho státu, úmyslně se zastavu
jeme u ústavního zákona, poněvadž -podle přesvědčení Weyrova stačí .k vy
světlení všech státních norem. Není tedy pravda, že by důvod platnosti 
ústavního zákona byl jiný, než důvod platnosti zákazu starostova. Právě 
vidím-li platnost právní normy v její logické závaznosti a nikoliv v moci, 
jež jí po případě vyIlucuje - v čem zcela souhlasím s Weyrem - jest zcela 
neodůvodněno viděti v ústavním zákoně jakési nadsmyslné zjevení; nic nám 
nebrání, abychom zkoumali ještě ~ vyšší abstrakce. 

Proti tomu je právě se stanoviska Weyrova na snadě námitka: Jdeme-li 
dále, pak právě ji..ž nepěstujeme právní vědu, poněvadž předpokládáme, že 
právní jsou jen ty normy, jako jejichž subjekt si můžeme mysliti stát. Ale 
právě Weyr to byl, jenž správně opětovně varoval před záměnou jeho státu 
8 konkrétním státem. Je-li "stát" vjeho smyslu jen_ pomůcka k j~dnotnému 
myšlení právních norem, pak mohu kterýkoliv výsek norem kolem takovéhoto · 
pomyslného q"entra sloučiti a jednati stejně o právu určité obce, jako o právu 
všeho lidstva, k němuž pak i ústavnj právo daného státu je v poměru lo
gické . podřaděnosti. 

Podobně, jako v otázce platnosti práva selhává podle našeho mínění 
filosofie Weyrova v otázce mezer právních. Zdá se mi, že Weyr dosahu tohoto 
problému si není dostatečně vědom. · Aspoň formuluje-li problém v otázce: 
"Jakou cestou možno zjistiti, že existují právní normy praeter legem?" (str. 93,) 
zaměňuje. patrně otázku po mezerách v právu za otázku po mezerách ·v zá
koně. A odpovídá-li si na tuto otázku slovy: "jedině methodicky chybným 
úsudkem, že z toho, že něco "jest", resp. se zachovává, plyne, že tento stav 
má se též zachovávaW', reprodukuje učení obhájců "mezer v právu" velmi 
nedokonale. Uznáváme-li, jak činil na př. Bergbohm, a jak činí i Weyr jen 
zákonné normy za normy právní, pak ovšelll otázka po mezerách v právu 
nemá smyslu. Ale právě z filosofie Weyrovy by plynulo něco jiného, než 
toto pohodlné ztotožňování práva se zákonem. Ke ztotožnění práva se zá
konem totiž dochází Weyr jen osudnou logickou chybou, záměnou státu jako 
regulativního principu za . stát-zákonodárce. Držíme-li se prvého učení, že 
totiž stát pro právní- vědu je jen myšlenkovou pomůckou k jedn'otnému 
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myšlení právních norem, pak plyne z toho, co též Weyr na jiných místech J' 
.prohlašuje, že jest nesčetný počet právních norem i mimo zákony (n~ př. str. fl 
108. 112. llB)U Problém mezer v právu netýká se pak vůbec otázky, zda 
to co jest, má býti, nýbrž týká se jen otázky, za jakých podmínek možno 
normy, jež nejsou v zákonech výslovně formulovány, pokládati za normy 
právní. To jest onen ' ákladní problém, jehož řešení bychom byli právě od 
Weyra čekali, a na nějž by byl musil odpověděti, kdyby své učení o formální 
povaze pojmu "státL' byl domyslil. Zněli by 'tu tento problém pak : za jakých 
podmínek můžeme libovolnou normu imputovati státu jako normovému sub
jektu. Této otázce se právě vVeyr vyhnul "tím, že tento logický vztah státu 
jako regulativního principu k normě zaměnil za kausální vztah zákonodároe 
k zákonu, a proto problém mezer v právu neřeší, nýbrž obcházÍ. 

6. Již v právě předch"~zejících výkladech o Weyrově pojmu/státu nemo
hli j sme pominouti stránky v~ci, na niž nyní chceme podrobněji upozorniti. 
Následkem metodické vadnosti jeho .E.0j~u normy (záměny formy myšlení" 
s pojmem v této formě myšleným) a pojmu státu .l(záměny regulativního ( I 
principu vědeckého myšlení s historickým původcem právní normy) jest, že 
z premis čistě idealistických dospívá k závěru čistě positivistickému: prá.vo 
mu splývá s positivním zákonem, poslědním rozhodč;m o tom, zda daná norma 
jest právní, jest ústavní zákon. Tento přemet z roviny exaktního myšlení do 
roviny myšlení empirického neobešel se ovšem bez nedůslednosyÍ. Tak učí: 
,,'ľotéž, co o vládních nařízeních, platí o všech normách, na kterých podle 
právního řádu platně mohou se usnášeti různé korporace, jako jsou obce, 
okresy, soukromé spolky atd. Veškeré tyto normy jsou součástí jednotného 
právního řádu jen potud, pokud odvozujeme jejich platnost od jednotného 
normovéh,o subjektu, i. e. státuLl (str. 108/109.) j tu tedy nazývá myšlenkové 
výtvory o tom, co býti má, normami be:!! ohledu na jejich původce, a si oe 
normami právními potud, "pokud odvozujeme jejioh platnost od jednotného 
normového subjektu í. e. státu. LI CO si však máme mysliti slovem "odvo-
zovatiL' ? Vysvětlení nám podává tento vyklad: "Chceme-li pon~chati běžný 
názor o mnohosti normových subjektů uvnitř jednotného právního řádu 

v platnosti - kterémuž to názoru jeví se pak na př. každý soukromný spolek, 
unášející se na normách (stanovách), každý " úřad, vydávající v mezích své 
kompetence "nařizeníLl , každý továrník, stanovící I!pracovní řád LI pro své děl-
níky atd. normovým subjektem, - pak musíme si uvědomiti, že existence 
(platnost) takovýoh podružných normových souborů není samostatným zdro ~ 
jem vzniku práva povinností, nýbrž existence takové normy není pro sou-
verénní řád nic jiného, než část skutkové podstaty, na niž vÍže vznik práv-
ních povinností~' (str. 113.) (srv. i str. 199. a 204.). Tu je patrno, že týž 
myšlenkový výtvor může býti i normou i skutkovou podstatou, Y tom by 
ještě nebyl odpor, naopak, mohl právě tento poznatek Weyra uvésti na 
správnou cestu. Znamenáť toto učení prostě, že chci-li jakoukoliv skutečnost 
učiniti předmětem livahy pr"ávní, musím ji vpraviti do formy myšlení norma-
tivního, tak že také to, co nazýváme skutkovou p,odstatou, nekryje sa s pří
rodovědnou 'zkušeností, nýbrž jest to skutečnost myšlená v řetěze t€>ho , co 
"býti má. Úmrtí nás tu nezajh;ná, jako přerušení určitých fysiologických funkcí , 
nýbrž jako možnost určitým způsobem jednati . a právní otázkou je pak, 

• 
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které z možných jednání je správné. Co vbk Weyr přehlíží a v čem vidíme 
odpor, jest, že tato logická zásada platí nejen o konkrétních zjevech, nýbrž 
i o abstrakcích, o nichž z pravidla iednají zákony. I tu musím formu normy 
vyplniti nějakým obsahem a tento obsah béřu více méně dokonalou abstrakcí 
z konkrétních skutkových podstat. Praví-li tedy Weyr: "noetický požadavek," 
ohraničiti přesně pojem "normy" od pojmu "skutkové podstaty", vyžaduje 
toho, aby' za právní normu byly pokládány jen takové normy, jejichž norma
titvní závaznost (platnost) nelze odvozovati od závaznosti jiných norem j tako
.. 'jmi normami jsou - dle "konstitučního principu - "zákony" a tím ohra- 
ničen též pojem právníh9 řádu(' (str. 204.) - nedoceňuje zase vlastních svých 
poznatků o formálnim rázu normy. Neboť, je-li norma analogon forem kau
sálního myšlení, nemohu ji odlišiti od skutkové podstaty abstrakcÍ, nýbrž 
toliko kritickY-DÍ rozborem, ' poněvadž tato -form~ jest, jak jsme ukázali, . 
koeficientem, který působí stejně při tvorbě konkrétního i sebe abstrakt
nějšího myšlenkového obsahu. Právě jen ztotožnění této formy s obsahem 
v této formě myšleným a ztotožnění požadavku jednotného myšlení se státem 
budí zdání, jako by normy Htátem vydané byly logicky něco jiného, než 
kterékoliv jiné "to býti má('. 

Proti tomu ovšem by bylo možno se stanoviska Weyl'ova namítnouti: 
Rozlišení norem, jako jejiyhž subjekt konstruujeme stát od jiných a označení 
jich jako norem právních je ovšem pouhou konvencí j kdo nechce na tuto kon
venci přistoupiti, s tím, by další debata byla zbytečná, stejně, jako s tím, 
kdo by nechtěl poznatky na přírodu se vztahující nazýv~ti poznatky přírodo
vědnými. Věc však má tu přece jen hlubší pozadí. Totiž otázku, co máme 
rozuměti tím "konstruováním" státu jako normového subjektu: Toto "kon
struování.(' je součástí poznávací činnosti normativní a nelze je nahraditi -
nechceme·li přejíti z noetiky idealistické, již vVeyr hlásá, do nejpritivnějšího 
materÍalismu - vlastností poznávaného předmětu, tedy obsahem poznáváme 
normy. Zda normu mohu mysliti jako vycházející od státu, nemůže mi Hci, 
ani ústavní, ani jiný zákon, nýbrž toliko požadavek jednotného myšlení, 
jenž za konstrukcí státu se skrývá. Přehlíží-li to Weyr, dopouští se téže 
chyby, jako materialističtí myslitelé vidící v kausální sou.vislosti sílu, jež 
by byla immanentní zjevům, a již empirií by bylo lze dokázati nebo vyvrátiti. 

K jakým důsled-kům tento logický omyl vVeyra: vede, je nejlépe patrno 
z tohoto zvláštního učení: "Za předpokladu jednotného norm0vého souboru 
- a tento předpoklad je nevyhnutelný, mají-li jednotlivé normy býti navzá
jem vůb~c v nějaké normativní relaci ~ dlužno obsah v.šeho, co si předsta
vujeme tak, že "má býW', přičísti jednotnému subjektu nOl'ffiovému, ježto 
tímjedině zachráněno jest východisko konstrukce (jednotný normový soubor).(' 
Až potud můžeme učení Weyrovo akceptovati jako snad méně šťastný výraz 
apriorního požadavku jednotnosti vědeckého myšlenÍ. vVeyr však pokračuje: 
"Pro toto řešení pr9blému pramenového jest nerozhodno; zda-li zjištěný obsah 
normativní v normě "skutečně(I jest, t. j. zda-li norma správně či nesprávně 
byla interpretována. Formálně musí platiti každý zjištěný obsah normy - " 
třeba bylo jich od různých pozorovatelů zjištěno několik různých - jako 
chtěný subjektem normovým" (str. 96.). Kdyby tato věta skutečně nevyplý
vala z Weyrovy filosofie, byli bychom o ní jako o nepromyšleném plodu 

• 
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nahodilého nápadu zcela pomlčeli. Vzhledem však k tomu, co již nahoře 
bylo vyloženo o nejasnoste('h, k nimž Weyr se dává svésti, musí;me ji zde 
uvésti. Vidíme v ní totiž charakteristický důsledek onoho smíšení dvojího 
způsobu myšléní (exatního a empirického), jež jsme nahoře " vytkli . Neboť zdá 
se nám - ač-li ovšem této ne :Gcela jasné větě správně rozumíme - žé jí 
Weyr celou svou právně filosofickou soustavu postavil na hlavu. Zdůraznil 
správně, že právo lze mysliti jen ve i'Rrmě "to býti má"; neméně S'právně 

UČÍ, že vědecké poznání musí býti jednotné, že nelze současně tvrditi A a 
non A; lze se- konečně spřáteliti s tím, že jako pomůcku k tomuto jednot
nému myšlení konstruuje svůj "formální" pojem státu j a teď se poučujeme, 
že "každý zjištěný obsah normy - třeba bylo jich od různých pozorovatelů 
zjištěno několik různých - musí platiti jako chtěný subjektem normovým". 
vVeyr tu ovšem asi myslil jen na různé výklady, jež logicky mohou vedle 
sebe existov&.ti. Ale jeho dedukce platí stejně i pro případ, že jeden vykladač 
učí A, druhý non A. Vždyť prohlašuje za nel'ozhodno, zda-li norma správně 
či nesprávně byla interpretována. To znamená že filosofie Weyrova nás 
opouští tam, kde právě nejvíce se po filosofii ohlížíme, v případech pochyb
ného výkladu normy. Pro Weyra je jen rozhodné, aby podle ústavního zákona 
norma "prýštila\! ze státu. Zde se "mu mstí, že si neuvědomil dosti jasně, 

co sám učí, že stát "konstruujemeU jako normový subjekt. To znamená, že 
stát je jen myšlenkovoll pomůckou k tomu, abychom si snáze představili 

soubor norem bez vnitřního odporu, Tuto j ednotn,?st "v posuzování skuteč
nosti, jež býti má, nazýváme právě spravedlností. Weyr však přehlíží, že stát 
jím konstruovaný má býti jen pomůckou ke tvorbě spravedlivých norem, 
k jejich rozlišení od nespravedlivých a svým positivismem dospívá k tvr~enÍ, 
že i odporující si normy mohou v tomtéž právním řádě platiti, jen "prýští-li" 
z téhož "uormového subjektuU

, Tím dává z ruky nej větší zisk, jejž nám jeho 
spis měl přinésti, totiž své vlastní vyvrácení pojmu státu jako mocenského 
subjektu. Neboť n~ní-Ií pro právo ničeho jiného třeba, než aby norma "prý
štila" ze státu, definuje-li svou "svrchovanost právního řádu", již s takovou 
emfasí právem staví proti svrchovanosti právní moci, jako "myšlenku, že 
každý llormový soubor .lze si představiti s kterýmkoliv konkrétním obsahem, 
jinými slovy, jediným důvodem poznání, že určitá norma platí (existuje) 
jest příslušnost její k normovému souboru, jejž poznáváme j d-L1Vod poznání, 
že příslušnost jest dána, nalézti možno opět v obsahu normového komplexu; 
tam stanoveny podmínky, za kterých norma jeví se jako jeho součástLl 

, (str. 105):. vzdává se zisku, Jehož chtěl dosíci. Tak vyhoví-li zákonodární 
, činitelé jen formálním požadavkům ústavy, mohou libovolné násilí (černovlasí 
. nemají práva volebního) neb i libovolnou nemožnost (lidé mají býti 3 m velcí} l 
" učiniti právem, ano i interpret potřebuje jen tvrditi, že určitý obsah nalezl /" 

v určitém zákoně" aby byl uznán "za projev státuLl 
.. 

" K těmto výsledkům vede právě onen přemet z exatnÍho myšlení do 
myšlení positivního. Kdyby byl Weyr promyslil předpoklady, na nichž počal 
budovati, nemohl nikdy k těmto .'důsledkům dojíti. Pak by byl ovšem musil 

'připustiti možnost, že zákonodárce i interpret 'S6 mohou mýliti, právě poža
davek jednotného myšlení , jejž chtěl vtěliti do svého státu, by mu byl však 
vůdcem, aby rozlišil takovéto anomalie od případů normálních, věde.cky 

9* 
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myslitelných. Nebyl by tím nikterak snížil právní vědu proti ostatním vědám, 
kdyby byl připustil možnost zákonů právně nemyslitelných; každá věda, 

jež' obrací svou pozornost k empirickým zjevům, je si vědoma, že je mnoho 
věcí "mezi nebem a zemí", jež racionálnímu pochopení se vymykají, aspoň 
při dnešním stavu vědy. To však I'lebrání, aby se nesnažily tyto irracionální 
.prvky buď jako smyslové klamy vyloučiti, nebo hledati cesty, jak je přece 
do jednotné přírody zapracovati. Stejně i právní věda musí proti zákonu, 
jenž odporuje logice právního řádu, buď se snažiti, aby interpretací přece jej 
přizpůsobila požadavku jednotnosti, i. e. spravedlnosti, nebo musí jej ote
vřeně označiti jako násilí, jež, jak právě Weyr nejdůrazněji hájí, normat~v
nímu a tím i právnímu chápání se vymyká. 

7. Jak jest však možno, že auktor kvalit Weyrových přehlédl tyto sla.
biny svého sy~tému? Zdá se mi, že Weyra tu stihl osud Kolumbúv. Vydal 
se statečně na cestu, aby objevil nový přístup k pokladům právní no etiky. 
Nepřesná orientace jej doyedla na břehy neméně úrodné země exaktní vědy 
právní. Neuvědomiv si to však, lokalisuje Weyr své objevy na mapě našeho 

I globus intellectualis zcela chybně, vyvozuje ze svých poznatků důsledky, 
jichž míti nemohou a naopak přehlíží možnosti, jež se mu otevírají. 

Noetický poznatek, od něhož Weyr vychází, totiž, že právnické poznatky 
nelze tvořiti ve formě kausálního myšlení, i důsledky. jež . ~ toho vyvozuje 
jednak proti směšování poznatků soci"logických 8 právnickými, jednak zvláště 
proti vnášení momentt'l kausálních, jako pojmu moci do práva, jsou skuteč
ným ziskem pro metodologii právnickou. 

Neuvědomiv si však dobře rozdílu mezi ~oetikou a exaktními vědami, 
nepokračuje Weyr na cestě vysvětlování podmínek a mezí právnického myš
leni, nýbrž obrací se k otázkám, jež již nepatří do noeti-ky, nýbrž patřily by 
do jakési exaktní vědy právní. Sem počítám jeho pojem normového sub-

, jektu a zvláště jeho pojem povinnosti. Z tohoto pojmu činí Weyr ústřední 
pojem sv-é právní filosofie (str. 32, 151, 159, 167). Povinnost je mu to, co -
dle normy - "má býti", uvažujeme-li je v relaci k tomu, kdo má tento stav, 
normou požadovaný přivoditi, nebo zachovati (str. 159). V tomto pojmu, jak 
se nám zdá, Weyr nevědomky objevuje skutečI;!.ě relaci, jež pro normativní 
chápání můžé býti významnější, než relace práva. Uznáváme s Weyrem, že 
možno na těchto základech dojíti k závěru, na první pohled zarážejíeímu, že 
"pojem "oprávnění" /normativně vůbec konstruovati nelze" (str. 154). Tím více 
litujeme, že Weyr právě neuvědomuje si zcela metodického významu svého 
objevu, nevytěžil z něho tolik, kolik by bylo žádoucno. Na tomto místě li
tujeme nejvíce, že Weyr tak suverenně přehlíží téměř všechnu dosavadní 
literaturu právně filosofickou - mimo ovšem Kelsenovy Hauptprobleme. Byl 
by se přesvědčil, že onen despekt, s nímž hledí na konstrukce přirozeno
právní, byl pochopitelný v dobách, kdy filosofie právní byla vůbec zamítána, 
že však je méně pochopitel~ý u auktora .... jenž zase chce právní filosofii zí
skati oprávněný její význam. A byl by se zvláště přesvědčil, že novější právní 
filosofie nevidí již v konstrukcích přirozenoprávních fantastické hříčky: nýbrž 
třeba neuvědomělé pokusy o zavedení metod exaktních věd do právní vědy. 
A byl hy si snad povšimnul, že právě to, co je na jeho filosofii nejcenněj. 

šího, totiž důsledné dodržování normativní formy myšlení, konstrukce nor-
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mového subjektn a pojmu povinnosti jsou velmi slibné náběhy k novému 
systému exaktní pravovědy. A kdyby byl tu péči, již věnuje podtužným roz
porům mezi vlastní~ učením a učením Kelsenovým, vynaložil na srovnání 
sVý0h apriomích konstrukcí s konstrukcemi přirozenoprávními, byl by snad 
učinil objev metodologicky velmi zajímavý. Totiž, že je prvním, jenž proti 
individualistické exaktní pravovědě staví ~xaktní pravovědu kollektivistickou: 
Kdežto totiž dosavadní zastanci přirozeného práva, Stammlera k nim po
čítaje, se snažili konstruovati apriorní normy exaktní na předpokladu indi
viduálních na celku nezávislýoh práv, jest Weyr - bohužel nev.ědomky -
na nejlepší cestě konstruovati apriorní normy na předpokladu zániku indi
vidua v celku. ' Individuum vstupuje do právního myšlení Weyrova jako:sub
jekt povinností, nikoliv jako subjekt "vrozených(' práv. Nepochybujeme, že 
by bylo možno na tomto základě vybudovati exaktní pl'avovědu, jeŽ by vy
hovovala dnešním potřebám právně politickým ženoucím k stále většímu po
hlcení jednotlivce společností stejně, jako vyhovovaly konstrukce přirozeno
právní racionalistů francouzských. potřebám Velké revoluce. Než bohužel, 
Weyr neví, že objevil Ameriku a oblouzen svým vzorem,Kelsenem, vidí zisk, 
jejž právní vědě přinaší, zcela jinde. Vidí jej v tom, že škrtnutím péra řeší 
staré spory právnické (na př. o rozdílu mezi kog~ntním s °dispositi vním před
pisem (str. 126), mezi různými formami viny (str. 148), spory o pojem sub· 
jektivního práva (str. 154), spory o rozdíl mezi materiálním a formálním 
právem (~tr. 157), spory o pojem právní osoby (str. 168), o rozdíl mezi sou
kromým a veřejným právem (str. 188). Na odstrtmění "předsudku" o rozdílu 
mezi soukromým a veřejným právem Weyr (jako Kelsen) nejvíce si zakládá. 
Přehlíží, že tento rozdíl jako ostatně celá řada dalších rozdílů, jež v závěru 
svého spisu zamítá (str. 217 n.) i rozdíly, jež jsou následkem hořejších sporů, 
mu mizí proto a potud, pokud konstruuje exaktní vědu právní. Tu ovšem 
by bylo pošetilo tyto rozdíly hledati, poněvadž tu jde o rozdíly v empiric
kém obsahu norem, jich .. ž při exaktním uvažování-vědomě a úmyslně po
míjíme. Proto pokládáme tyto "objevy" vVeyrovy, totiž negativní stanovisko, 
jež zaujímá k základním sporům právním, za pouhé petitio principii. Řeknu-li, 
že v právní vědě mi nejde o obsah normy, Nýbrž jen o možnosti myšleni, jež 
formou normativního myšlení jsou mi dány, není třeba ~bšírného důkazu o 
tom, že v právní vědě takto pojaté mi zmizí všechny rozdíly, jež činíme meú 
normami co do jejich obsahu. Jakmile však ze vzduchoprázdných sfér exakt· 
!1ích věd sestoupíme na půdu skutečného lidského snažení a toužení, do víru 
oněch různotvárných a stále se měnících představo tom, co "býti má", a 
jakmile tuto materii chceme myšlenkově ovládnouti, neobejdeme se bez jejího 
členění. Ovšem že toto členění je, jako vše empirické, podmíněno a dikto
váno především ohledy účelnosti, ale nemůžeme proto přece takovéto čle

nění prostě odmítnouti tvrzením: v mé sféře exaktních poznatků tyto roz
díly nemají smyslu. Pro zákony volného pádu je též lhostejno chemické slo
žení, barva, atd. padajícího předmětu. Tím však není řečeno, že by tyto ~oz
díly tu nebyly. Ovšem namítne se se stanoviska Weyrova: ano, ale tyto l!OZ

díly nepadají do vědy, o niž mi právě jde. Nic by konečně nebránilo, kdyby 
Weyr v odporu s dosavadní mluvou chtěl právní vědou nazvati jen exaktní 
p~znatky právnické; a pak by skutečně tyto rozdíly nebyly právnickými, 
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jako není matematickým poznatkem rozdíl mezi počítanými jablky a počíta
ný~i kuličkami na počítadle. K tomu by však -bylo třeba dvojího: Přede
vším, aby nám Weyr ' skutečně podal takovouto exaktní pravovědu. A za 
druhé, aby- vynalezl nové , jméno pro vědu, jež myšlenkově zpracovává a 
v jednotnou soustavu pořádá normy tohoto světa, totiž skutečné lidské ná
zory o tom, co býti má, ať potom se vyskyt'ují v zákonech, nebo ~e ' smlou
vách, nebo v denním rozhodování. Mám,li tyto normy jednotně mysliti, ne
stačí právě s Weyrem prostě konstatovati z ústavy, zda pramení z normo
vého subjektu, státu, nýbrž musím si uvědomiti podobu a rozdíly mezi jed
notlivými jejich skupinami. Jinak právě nedojdu k myšlenkové jednotě, ke ' 
spravedlnosti v r<;>zhodování, nýbrž k faktické jednotě původce normy, k po
znatku zajímavépm snad historicky, ale právnicky o sobě bezvýznamnému, 
poněvadž právě jej nemohu mysliti jako nutnou součást normy, myšlenky 
o tom, co býti má. 

A tím přicházím k poslednímu, psychologickému prameni onoho základ
ního omylu Weyrova, jejž jsme nahoře ~bšírněji se pokoušeli vyvrátiti, totiž 
záměny práva se ~ákonem. Weyr chce patrně se uvarovati důsledku, že by 
při jeho zamítání rozdílů mezi normami podle obsahu, mu mohl zmizeti i 
rozdH mezi zákonem a jakoukoliv třebas sebe fantastičtější představou o tom, 
-co býti má. Představa, že zákon za každou cenu nutno prohlásiti za normu 
právní, je u n6ho tak silná, že jej svádí k záměně záko"nodárce za stát jako 
konstruovaný normový subjekt, Přehlíží, že právě i rozdíl , mezi zákonem a 
jinou normou jest jen historický, empirický, a že tedy mizí v exaktní vědě 
právní: Preponderance zákona před jinými normami, jež vystupují s náro
kem, aby za právní byly uznány, netkví, jak Weyr .se domnívá, v jakémsi 
bezprostřednějším poměru k normovému subjektu, nýbrž je historicky pod
míněnou konvencí. Aby se dosáhlo sociálního ,cíle: bezpečnosti právního 
styku, vypravuje společnost určité normy jakýmsi nuceným kursem, totiž, 
že bez dalšího zkoumání musí býti přijaty za správné, t. j. spravedlivé. To 
není však, jak Weyr by rád ukázal, nutnost myšlenková, nýbrž nutnost hi-

, storicky podmíněná. Zákon má pro obor myšlení normativního asi ten vý
znam, jaký pro obor myšlení kausálního měla v určitých dobách dogmata 
církevní. Byly to t;éž pravdy s nuceným kursem, jež věda musila respektovati. 

Přes to, že na otázky, jež v úvodě jsme kritice Weyrova spisu předlo
žili, totiž po logické správnosti a praHické upotřebitelnosti jeho systému, 
musíme odpověděti záporně, doufáme, že z hořejších rozb~rtl dosti jasně jde 
na jevo, 'že spis Weyrův znamená značné obohacení právní metodologie, a 
že by bylo jen ku prospěchu, kdyby Weyr 'tento první svůj soustavný vý
klad podrobil novému přesnějšímu zpracování. Jsem přesvědčen, že nebud~-li 
se tak úzkostlivě držeti svého vzoru, Kelsena, věnuje-li aspoň stejnou po
zornost i jiným pokusům o prohloubení právní metodologie, opraví nynější 
metodické nejasnosti a podá nám spis, jenž by mohl nésti název "Základy 
právní filosofie" s větším právem, než tento první pokus. 

Jaroslav Iiallab. 
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Římské právo. 
Novější věda italská o definicích římských obligací. 

O tomto thematě bylo poslední dobou v Italíi dosti psáno:- Ex professo 
zabývá se jim Antonio 11:1rzrehť ve své práci:' Le definizionj romane dell' 
obligazioni Spoleto 1916, jež vyšla v Bulletinu dell' istituto del diritto romano ' 
XXIX. 1918. Hlavní pozornost věnujeme této práci, přihlížejíce i k jiné novějěí 
italské literatuře, pokud se dotýká definid římských obligací. 

k/areM obírá se interpretací a hodnocením dvou všeobecně uznávaných 
definicí římské obligace, totiž textem Paulových institucí D 44, 7, 3 Pl'. a 
definicí Florentinovou (Ferrini v BulI. dell' istit. d. dir. r. XIII. str. 172) 
Inst. 3, 13 pr. 

'. 
Již ve své inauguračni řeěi na théma: Figure . e reaIta. neHa terminologia 

deB' obligazione romana (vyšla 1913 Macerata Tip. Bianohini) obírá se pro
blémem podobným; vychází od slov "obligatio, obligare", jež dle svéhoprvot
ního významu vyjadřují stav spoutanosti, vázanosti, v dalším stadiu a jako 
obraz vyjadřují, že někdo jest zodpověden a konečně i, že někdo jest povinen. 
V tom jest však prý odpor; nebot řeknu-li o tom, kdo jest povinen něco 

. splniti, že jest vázán, obligatus, vytvořuji si představu, .že jest svázán, zbaven 
volnosti pohybu a jednáni a tedy i možnosti splniti obligaci, pokud tu nejde 
o obligaci, jejíž opsabem jest opominutí. Proč tedy užívali Římané k vyjá
dření .myšlenky ohlig. závazku obrazu, který l!! ideou tou jest v odporu? 
Vysvětlení nachází autor v pojmu primitivní obligace; podle toho pachatel 
aeliktu i "nexus" byli obligati, ne proto, že měli povinnost zaplatiti, ale že 
byli ve stavlil. nemožnosti, ujíti pomstě (uspokojení) '~.ěřitele nebo uraženéh6, 
neslpnil-li dlužník smlouvy neb nezaplatili.li agnáti pokuty. 

Nyní si všimněme, jak Marchi nahlíží na prvou z cit. definicí. Opraviv 
, text ve dvou směrech , "",liod" ve florentském rukopisu se nacházející, 

v "alium" (k docíleriC smyslu věty celé) (fO dále singular slQves "faciat, ob
stringat" v plural "faciant. obstringant" (seil. obligationes) dochází k následu
jící parafrasi textu: To, co charakterisuje právní jednání obligační (obliga
t ionum subst. a kontr. způsobů nabytí vlastniotví a služeb.) od zPŮSObtl n a
bytí p'ráva vlastnického a služebnosti, jest, .že bezprostřední účin ek oněch 
není - na rO llí díl od těch to - nabytí práva vlastniokého nebo služebnost i, 
nýbrž vznik právního poměru, který -ráže j i~é vů či nám, aby nám opatřili 
ona .práva sama, vykonajíce potřebné úk0ny právní, něco vykonali neh ' 
opominuli, za něco ručili. Co tedy charakterisuje podle toho kausy obligační, 
táže se autor. To, že. dávají vznikati právnímu _ poměru, který váže jiné 
vůči nám ad aliquid dandum etc.? To by nebylo přesné, vždyi každý právní 
poměr dává vznikati povinnnosti k určitému chování, ad faciendum! Či snad 
negativní kriterium (non in eo atd.) podává nám přesnější charakterisováni 
a leží snad ono ve vyloučení účinku bezprostředního nabytí práva vlast
nického a služebnosti, nebo jinými slovy, leží charakteristika v tom, že 
kausy obligační dávají nám nabyti právo jz'ni než právo vlastnictví a služeb
nosti? , Tu však je správné a přesné popsání tohoto jiné40 práva (obligač
ního), že váže jiné ad aliquid dandum, facienduni, praestandum? Pokud se 
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týče práv obligačních, jichž obsahem jest dare a praestare, jest podle autora 
evidentní, že věřitel stane se vlastníkem nebo oprávněným subjektem ze 
služebnosti teprve na základě "datio" dlužníkovy, takže mli, než tato "da~io" 
bude vykonána, právo zcela jiné. Naproti tomu ohledně obligaCÍ, jichž před
mětem jest faciendum,' nestačí u v-edené kriterium k difterencování od vlast
nictví a služebnosti, vždyť i ty vážou všecky ostatní k nerušení těchto práv, 
ad facif\ndum. 

Tudíž text Paulův ani neurčuje přesně to, co charakterisuje kausy 
obligační, ani nerozrůzňuje jich přesně od způsobů nabytí vlastnictví a slu
žebností,; nelze z něho také vyvozovati známé distinkce: -práve věcné, 
právo obligační. 

Přes značnou přesvěďčivost autorovy interpretace nelze s ním ve všem 
soublasiti. Dosti těžko jest se zbaviti obvyklé představy, že v definici "Obli
gationum substantia" jde o vystižení podstaty práva obligačního a, jeho 
účinků. Těžko se budeme nutiti viděti ve výrazu "obligationum substantia l ' 

podstatu právních I jednání, nebo snad lépe smlu'v obligačllÍcb, když srovn6,nÍ 
s textem Gajových institueÍ 2, 12-14 nás utvrzuje v názoru, že jsou zde 
definovány "obligationes quoquo modo contractae", iura obligationum nále~ 
žející mezi res incorporales; v textu Gajově se praví "quod et aliqua obli
gatione nobie debetur, plerumque corporale est", nečekáme tudíž v naší de
finici obligace ničeho spíše, než v jakém pOmel:U k věřiteli ona "ras corpo- ' 
ralis, corpus l

' jest; správně pak jest vystižen pojem takovéhoto práva obli
gačního popřením účinku "corpus nostrum facere" jako bezprostředního a 
positivním vytknutím toho, ' že jiná osoba jest zavázána, uvésti nás v onen 
poměr k věci. Totéž by platilo o služebnosti jako předmětu obligace. Pokud 
pak to, ~~quod nobis debetur," spočívá - ve faktické činnosti, odpadá negátivní 
vystižení účinku a zbývá jen positivní. 

Než vraťme se k autorov~. S výsledkem, k nemuž dospěl, pouští se do nej
zajímavější otázky, zda a do jaké míry jest text P,jlulův interpolován. Známo 
jest naprosto odmítavé postavení Perozzťho proti tomuto textu z důvodů for
málních (supstantia = ře-ck'éo~aio:, nepěkný výraz substantia facit, obstringit 
alium misto očekávaného aliquem) i z důvodů věcných (na př. di:fi'erencování 
práv obligačních a věcnýoh, jež se zde čini, nevyskytuje se v žádném jiném 
klassickém textě), Stanovisko Perezzih0 nebylo přijato. B~71:fallte ve svýoh obli
gacích (Oorso di diritto romano Pavia Marelli 1911 a Roma 1918/1919) pou
kázal k tomu, že výraz substantia 'nachází se u klassických právníků v mate
rii ofi?ylu ve stejném významu jako onen výraz řeťťký, že thése Perozziho 
ť) 'tom" ze . naše definice j es t byzantskou transformací actio ln personam, 
nemá podltladu-;-- jén aetio in personam podle Gajových 'institucí se uděluje 
právě, proti tomu, "qui oblig{ltus eet l

', že i v definici přicházející "alium" jest 
pěk;nou antitésí prot.i "ego", jež jest skryto v "nostrum, nostram, nobisH • Stej
llá terminologie v textu Gajově o actio- in personam a v textu Paulově n obli-
gationuin substa,ntia" jest pak dle Carusz'ho (Sul concetto della obligazione 
- in Studí di dir. ·rom., mod. 'e di st. d. dir. in onore di V. Scialoja Milano 
1905) výrazem paralelismu, který nutně povstává mezi žalobam'i (in ' rem a in 
personam) a právními poměry garantovanými těmito žalobami. 

lJĎarchľ v cit. práci vraoí se především k uvedeným ohybám textu "faciat, 
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obstringat4
' (obljgationes!) a"alil1d41 a naproti názoru Pacc1zz'oniho, '- který v do

datku k italskému p~íldadu oblfg,ací Savignyho 1. 1912 byl by ochoten při
L pus~iti , též n,esprávnost singuláru "faciat, obstringat"; av~ak nikoli na úkor 
původnosti textu, přip<:>uštěje toliko nesprávnost vinou opisovače, - zastává 
naopak, že tato nesprávnost jest indiciem interpolace a uvádí: 

Ná~ text, který byl umístěn v partii jednající o rnuttm a neměl tak všeo
becného' dosahu, vztahuje se na m'éz'tou kausu obligační (dokladem singular 
faciat, obstringat!), byl kompilatory jako všeobecná sentence vztažen na veš
keré kausy obligační. Důvodem interpolace 'byla nut~ost differencovati tyto 
kausy obligační od důvodů vzniku práv věcných, pociťovaná po zániku sta
.obylýeh forem a kontraktů a povýšení konsensu stran za hlavní faktor práv
ních jednání věcných i obligačních. 

Myslí-li původce rozebraného textu na určitý kontrakt a chce vyjádřiti, 
k čemu jest dlužník z něho povinen, nebude zajisté mluviti o každém mysli
telném plnění obligačním "dare, facere, praestare", nýbrž jen o plnění kon
traktu ~omu vlastním. Tím dochází autor k vyloučení fráze "ad 'aliquid dan
dum vel faciendnm vel praestandum" jako interpolované, čímž získává půdu 
'pro slovo "aliud(' (ve F), jehož korrigování na "alium4

' vyža,doval by smysl 
cele' věty, kteréžto slGVO však neopraveno dává dobrý smysl, zastupujíc nepů
vodní frázi "ad aliquid dandum atd. u 

Vztahovalo se pak naše místo k starobylému nexu. Již Paechioni v cit. 
díle vyoítil ideu nexa v definicích římských ob1iga'cí . Marchi však vidí v na
,šem textn skutečnou definici nexa a rozrůznění jeho od mancipaee, s' níž mělo 
stejnou formu a druhdy i stejné označenÍ. . 

Autor upozorňuje na nové možné pojetí slov "corpus seryitusu : výrazy , 
ty mohou se vztahovatí na tvrdé účinky nexa, že věřitel nabýval mooi nad 
tělem dlužníkovým (corpus) a mohl jej prodati do otroctví (servitus). Ohápe
me-li takto text, chápeme i jeho umístění v partii jednající o mutuu, s nímž 

, riexum bylo v nej?žším spojení, a chápeme, že Panlus , který i v jiných citá- ' 
tech pr@jevil n'evšední kulturu historickou, mohl napsati: ,;Ne~i substantia 
non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum(', aut servitutem ,l!ostram faciat, 
st;ld ut aliud nobis obstringat4

'. Výsledek, k něljluž autor dochází, náleží 
arci do svěfa hypotés, a lze-li podstatu nexa vyjádřiti slovy "ut aliud nobis 
obstringatU

, 'jest ještě velká otázka. Aspoň výsledky nového bad,á.ní o ·nexn 
(Mitteis, Lenel, Pfh\ger, Pacchioni a j.) ukazuji podstatu nexa v sebezastavení 
dlužníkově za účelem záruky za dluh, a má-l{ se viděti pojem' staré obligace 
v ryzí os~bní poddanosti, takže' osoba jest předměte~ obligace, j'e~t, in oulí- , 
gatione, peníze jsou jen in solutione (Bonfante Obligace), nenalezneme pře,s'
ného vystižení toho v uvedené frázi, která značí věcnou záruku. Také z umí
stění našeho textu ničeho nevyplývá ve prosp ěch thése 'Mare.hiho; jedná-li 
následující paragraf o mutul1, nejedná o mutuu' hned celý fragment In~titucí 
Paulových, vždyť v paragrafu hned následujícím, části téhož fragmentu Insti
tucí; mluví se o verbálním kontraktu. 

V druhé části své práce zabývá se A. Marchi definicí obsaženou v IDsti,
tucích 3, 13, pro 

Uvědomiv si, že z dvou ablativů v této definici se nacházejících, qu .... o 
necessitate, prvý ~est "un aqlativo di causa o rei officientis4l

, druhý pak" un 
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ablativo di mezzo(', dochází k , následujícímu překladu slovnímu: o.bligace 
jest právní pouto, jeho~ účinkem (jest, že) jsme vázáni nutností splniti něco, 
jak předepisují normy našeho státu. Parl\frase našeho textu byla by pak 
dle autora tato: ,Obligace, jak vyplývá ~e slová samého, může se na
zvati , poutem; správně řeč'eno p6utem nehmotným, ježto uniká našim ~my
slům, ale právním, jistě vša~ poutem, poněvadž můžeme vyjádřiti účinek a 
typický ráz obligace představou, že účinkem jejím se dostává dlužník do 
postavení stejného jako ten, kdo jest spoután hmotným pQutem, vyjadřu
jíce totiž, že účinkem obliga0e jest dlužník vázán nutností platiti něco, jak 
to předepisují normy našeho státu. -

Při takovémto pojetí definice poměru obligačního dochází ·autor ne
zbytně k tomu, že právní poměr obligační jest 'zde pojat jako poměr 'cha? 
rakterisovaný poměrem dOlmcovacím; není tu vyslovena idea právní povin
nosti, debitum, nýbrž jen idea právní vázanosti (costrizione), ručením, právě 
tak,' jako v řadě tClxtů jiných, jp.ž autor uvádí. (ValTo de lingua latina '6, 71, 
Cód. 4, 38, 13, Dig. 44, 7, 8, Dig. 33, 1; 7, Dig. 50, 16, 108 aj.) 

K tomu by bylo podotknouti, že sice význam slova obllgatio V · pra
menech jest velmi různý a čas to vztahuje se výlučně na ideu donucenosti. ' 
k nějakému chování, na druhé straně ale, vytýká-li některý text pouze Ul" 

čitou stránku poměru obligačního, není tím řečeno, že by nemohla v něm 
býti alespoň mlčky obsažena též druhá stránka poměru obligačního. 'rak na· 
př, v definici Dig, 50, 16, 108, pojmeme·li ji takto: "Is debet, a quo z'nvÚo 

pecunia exigi potestU
, docházíme k úplnému sloučení obou prvků poměru, 

obligačního, dluhu a ručenÍ. Citovaný text Codicis 4, 38, 13 "quia 'non ad
stringit necessitate contrahentes ; obligatio nuHa est(' také nepoukazuje na 
jednostranné pojetí obligace se stanoviska čistého ručení, vždyť slovo "contra
hentesU vyjadřuje účel a důvod vzniku vá.zanosti, charakterisující obligaci, 
a tímto účelem jsou závazky stl'an. , Ten'to důvod vzniku vázanosti, debitu~~ 
nalézáme vyjádřen i v definici Institu'cí 3, 13, Pl'. frází "alicuiui 'solvendae 
rei"; pak. arci nabudeme považovati "necessita,te"-grammaticky za ,,\.111 abla-

, tivo di mezzo" tím jest ."quo" (sc. iuds vinculo), llnecessitate(' p'ak znamená. 
stupd, mínt vázanosti a příčinh její naléz.áme - jak již řečeno ve fr~zi 
"alicuius solvendae rei" . . 

Tedy Marchi,dospěv k názoru, že naše 'definice obmezuje se na 'vše
obecné vytknutí dOliucovacího ú-ěinku poměru obligačního, že neuyádí, co 
jest vlastním a ' výlučným poměru samého, a že jest právě tak definicí kaž
dého poměru garančního, správně usuznje, že skutečný pojem klassick'é"bbli
gace je jiný; ji tvoří -v prvé řad~ nárok věl'itelův na 'splnění a jemu odpo .. 
vídající povinnost dlužníkova. ' 

R,ůzn'é klasifikace pramenů , obligací (Gaj'ova, 3, 89; Dig. ' 44, -"I, .1 pr, 
Inst, 3, 13, ~) ~ahrnl1ji pouze právní skuťečnosti, z nichž aspoň pravidelně 

nevzchází čistý pom~' ručení, ale povinnost právní jím chráněná a garanto
vaná. A nyní následuje velice subtilní důkaz, ž'eze dvou elementů, dluhu 
a ručení, ' cp,arakterisuJ6 římskou klasickou óbľigaci první, nikoli druhy. 

Jest tudíž vysvětliti divergenci; mezi pojmem ,obligace, jenž se podává 
(dle autora) z definioe institucí, a skutečným pojmem klasioké' obligace. Obli
gace, jako právní ' poměr, charakterisovaný s ta'vem vázanosti, jest pojem 
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estzde pojat jako poměr 'cha
II vyslovena idea právní povin
sti (costrizione), ručením, právě 
lL (ValTo de lingua latina 6, 71, 
ig. 50, 16, 108 aj.) 
v-ýznam slova obligatio v ' pra
B výlučně na ideu donucÉmosti , 
týká-li některý, text pouze ur " 

, řečeno, že by nemohla v něm 
ka poměru obligačního. 'rak na· 
takto: l1Is debet, a quo %'nvÚo 

sloučení obou prvků poměru 

Oodicis 4, 38, 13 "quia 'non ad_o 
luHa est" také nepoukazuje na 
ého ručení, vždyť slovo "contr&:

~nosti, cb arakterisující o bliga,ci, 
V'od vzniku vázanosti, debitum" 
3, Pl'. frází l1alicuinisolvendae 
ate" ,grammaticky za 'lun abla
ulo), "necessitate l

' p'ak znamená 
le - jak již řečeno , ve frbi 

-defh1ice obmezuje se na 'vše
Bru obligačního, že ne'l1yádí, co 

že jest právě tak definicí kaž
skutečný pojem klassick·é.,bbli
telův naspluění a jemu , odpo-

Gaj'o v-a , 3, 89) Dig. 44, -1, 1 pr, 
osti, z nichž aspoň pravidelně 

pr.ávní jím chráněná a garanto
lz, ž'e 'ze dvou elementu, ·dluhu 
bl'igaci první, nikoli druhY. 
)jmem .obligace, jenž se podává 
pojmem klasioké' obligace. Obli-
sta'vem vázanosti, jest pojem 
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obligace primitivní. O právu věřitelově na plněni nebylo v ní řeči ani vůči 
vinníkovi, ani vůči filiu familias, jenž se stal "nexus", ježto neměli vlastní 
způsobilosti platiti, ani vůči agnátům nebo patru familias, kteří měli naopak 
právo :;r,aplatiti za účelem výkupu, ne však . právní povinnost; ovšem osvo
bození své ůsoby nedosáhli jinak, než .zaplaoením · a obHgace vyjadlt>;vala 
tuto krajní donucenost jejich. 

Souhlas, který takto nalezl autor v pojmu obligace staré a v poimu 
obligace, jak se jemu podává z definice ínstitucí, není náhodným; často na
cházíme v říin8kén: právu sebrány i opakovány ideje zdánlivě chybné, ve 
skutečnosti však ideje tradicionální, odpovídající přežitému stavu práv-a. Tak 
se stalo podle autora, že ptwodce rozebírané definice, který si vzal za úkol 
definovatiklassickou obligaci, podává nám defini0i obligace primitivní. 

Ale přes to jest tato definice i Sel stanoviska dogmatického' autorovi cennější 
jiných obligací, neboť luští problém (svého času Perozzim prohlášený za neroz
luštítelný), ' čím obligace jako právní povinnost se' liší od ostatních právních 
povinno~tí. To zodpovídá definice Institucí vyjadřujíc akt dlužníkův, k ňě
muž jest 9bligací zavázán, jako solutio. Ježto placení, solutio, zrQvna tak jako 

. d!l-.r~~ání, odk~z atd. jest akt právní, mající znaky vlastní, lišící ho od jiného 
. aktu právního, vycháZÍ z toho, že text, označuje úkon dlužníkův jako solutio, 
individ~lalisuje jej co ' nejpřesněji, a tím i obligaci od každ.é jiné právní povin
nosti. Tak dochází alltor k tomu, že původce naši ' definice vlastně chtěl říci 
toto .: Obligatio est iuris vinc\llum alicuius solvendae· rei. Výsledek, k němuž 
autor dochází, jest více ~éně abstraktní formulkou: zdá se, ž~ diferencování 

,práv obligačních od ostatních, jmenovitě eticko právních povinností, jinými 
vyslov.ené, totiž nevynutitelnost povinnosti obligační o sobě za současné ga
rancie její na majetku dlužníkově (ne.splní-li dlužník dobrov olné ) (Bonfante) 
jest případnější. 

Ovšem hodnocení resliľtátu není hodnocením práce ,samé; jistou cenou 
práce jest duchapln~ a do samých finess jdoucí. zpracování myšlenkového 
materiálu, vědeckpu prací dosavadní, jmenovitě italskou, nashromážděného. 

Dr. Jan Vážný. 

Nové theorie italské o vzniku římské obligace. 

. ' .0 vzniku á. str~ktuře primitivní obligace římské vyšly v nejnovější 
době důležité stu~ie italské, a to: Sylvia Per ozzzho Dftlle obligazioni da delitto' 
alh~ ... obligazioni da. contratto (Bologna 1916), a dvě práce Emilia Bettiho La 
strq.ttura dall' obligazione l'omana e il problem,a della sua g'enesi (discorso 

. inaugurale oon note .esplicative, Qamerino 1919) a II c~ncetto . della obliga
zione construito dal punto di vista delP azione (Pavia 1919): 

K správnému posouzení nových výsledk-ů v tomto .ob·oru· j .esť~apotřebí 
s_tručně se zmíniti o výsledcích vědec~é práce ~talské, na jejich~ základě · 
autoři těchto knih. prac~vali . Zmíníme se o theorii , k ·, níž dospěl ' BOl1fa'nte 
ve svý.ch · Obligacích ·'(Lezioni di ď~itť6 romano 1919). 

PraťD;enem primitivnl obligace j-est delikt. Funkce Její 1est . trestní a, 
je~t() vzniká v poměrech mezi skupinami autonomními gentes , ráz jest mezi..
národní. Kdežto z poměrů obchodu (výměnného) nevzchází v primitivní době 
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obligace, ježto směna děje se be2pl'ostředně, vzcházÍ stav vázanosti, zodpo
vědnost z deliktu v tom smyslu, že kmen, jehož příslu-šník spáchal delikt, 
jest povinen dáti zadostučinění, chce-li se vyvarovati války. Vinni k musí 
podsteupit trest, možno říci, že jeho kmen jest zavázán 'vydati ho, aby pod
Itoup~ trest spočívající v usmrcení nebo v prodeji do otroctví. Avšak může 
se vykoupiti zaplacením určité summy, na níž se shodne s Jpoškozeným -
dobrovolná pokuta, kteráž se stáv.á zákonnou, jakmile stát reguluje tuto 
pokutu, pravděpodobně podle ustáleného zvyku. První historickou figuru 
obligace z kontraktu máme v mutuu j kdo přijímá zápůjčku, nebo jiný za 
něho, podrobuje se věřiteli: prodává sebe sama v nejstarší formě prodeje 
(která se pak stala slavnostní . ceremonií jakéhokoli převodu), to jest manci
pium nebo nexum, čímž se stává rukojmím a dostává se fakticky do posta
vení otrockého vůči věřiteli . Po zákonu Poeteliově obligace jako skutečná 
podrobenost osobní s možnosti výkupu S8 přetvořila ,v právní poměr ma
jetkový, vinculum obhgationis nepostihovalo však již osobu, ale majetek. 

Názory až dosud uvedené byly z velké části východiskem citované 
práce Perozziho, v níž autor se obírá úkolem objasniti, jak z obligací z de
liktu, charakterisovaného jako čin válečný, atto di guen·a, došlo se k obli
gacím z kontraktu, specifikovaného jako atto di pace, affare, ne conventio, 
při čemž původ této obligace chce nalézti ve sponsi, soudě totiž o mutuu, 
že pojetí jeho jako kontrakt jest pozdější. 

Původ obligace kontraktní spadá podle Perozziho také do doby auto
nomie gentilické. Tam padá i v'znjk sponse. Původně byla přísahou. Smlouvy 
jednotlivých kmenů byly samy o sobě nezávazné. Aktem tvořícím závaznost 
slibuj:cího nemohla býti v době úplné samostatnosti kontrahujících nic ji
ného než přísa.ha, jako vůbe~ base poměrů mezinárodních jest fas, nikoli 
ius. Sponsio byl.a přísahou jednak dlužníkovou, obsahujíc slib, jedna ru01-
telovou, obsahujíc garancii. Měla tedy různý smysl, byla slibem" n~bo ga
rancií. PHsaQa slibná vážn přísahajíoího pouze vůči božstvu. Zodpovědnost 
vůči příjemci přísahy podstupuje tercius, který přísahá, že věc slíbená bude 
dána j on neslibuje 'ani vlastního "dare" nebo "facere" spočívajícího v přiči
nění se, aby bylo dáno, ani neslibuje, co hlavní dlužník dá j přísahá, že 
určitá událost se uskutečn.í, že bude dáno; význam této přísahy jest v tom, 
že chce se vydati pomstě věřitelově v pfípadě, že událost se nesplní. 

Dalo by se náinttnouti, jak autor sám' vyzdvihuje, že v mezinárodních 
smlouvách uzavřených Římem, nenalézáme vůbec států jako garantů, sponse 
ve své původní podstatě přísahy JDezigentilické, že byla tedy jen slibem, 
nikoli garancií j Perozzi jest si vědom, že době úplné autonomie gentilické 
nenáležela ještě sponsio garanční: tato. náleží další etapě, spojeni kmenů 
ve federaci. Federace na základě společné národnosti umožnila nový typ 
přísahy, garanční, utvořivši morální společenství mezi dlužníkem a ručitelem j 
ježto federace nezrušila politické osobnosti spojených kmenů, zůstala mezi 
nimi možnou přísaha a nyn{ též, jak ře5eno, garanční. 

Tímto učením o vzniku sponse dostává se Perozzi do úplného odporu 
s theorií ,Mdte/sovou (Uber die Herkunft der Stipulation 1907), hledající původ 
spon se v procesní garancii, a uvádí proti hlavním je9.o argumentům toto: 

Okolnost, že v pramenech se užívá termínu "sponso~" jako garant, a 
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ne jako promitent, jest přímým důsledkem nových forem stipulace; kdežto 
totiž forma "sp6ndeo" zůstala specifickým druhem gll.rancie, odlišným od 
jiných způsobú vejití v záruku (Hde promitto, fide iubeo), sloužila slz'bu bez 
rozdílu jalt forma spondeo, ta.k i jiné formy; bylo by zbytečnou pedanterií 
a pramenem konfusí, aby dlužník, slíbivší formou spondeo, byl zván sponsor; 
on byl za všech okolností zván všeobecným termínem "promissor". 

Vztah, který shledává Mitteis meztvadimoniem a sponaí, mezi starými 
vades a novými sponsores, uvádí velmi správně na pravou míru Perozzi tím, 
že vades sezavázují formulí "vas sum" na otázku "vas es" i vadimonium 
není slibem, tak málo obsahuje v sobě idey slibu, že jsou možny frá~e "va
dimonium promittere, stipulari". Totéž plat( o praedes, ' kdež formule, jak 
s Festa vyplývá, zněly "praes es, praee sum l

'. 

Shodu Mitteisem vytčenou mezi praedes danými magistrátu a sponsí, 
že jest v obou případech forma ústní otázky a odpovědi, seslabuje Perrozzi 
tím, že formy otázky a odpovědi užívalo se v pí'emnohých právních jedná
ních, které nemají se sponsí co činiti _(leges rogatae, adopce, coemptio ma
trimonii causa). 

Výlučnost formy "spondeoll pouze pro o_bčany římské netřeba. podle 
Perozziho vysvětlovati důvody processními, když vysvětlení podává p-L'lvodní 
mezinárodni ráz sponse. 

Praedes a vades jsou v naprostém odporu podle Peroy.ziho s institucí 
sponsio jak co do kausy, tak co do předmětu. 

~am obmezení na určité případy a účely, zde nekonečné případy a 
okolnosti, za nichž někdo slibuj e dare summy peněžité. 

Tam garantuje se jak dare, tak facere (dostavení se osoby na soud), 
zde v první době přeeimět c'o nejvíce obmezen. " 

Žádný z garantů, "praedes, \Tades" nepřipojoval se k úmluvě mezi 
dvěma stranami a neručil ani za zákonnou snad povinnost strany. Osoba, 
za kterou se zavazoval, vůbec nebyla zodpovědna, proto právě dávala 
praedes. Primitivní právo nQzná vůbec garanta zavázaného JEHl akcessoricky 
vedlé dlužníka hlavního, zná ien dlužníka zavázaného za jiného, který sám 
zodpověden není. Jak mohla tedy, dovozuje Perozzi, sponaio jako garanoie 
úmluvy vzniknouti z aktů, jež neměly této povahy? 

Jiné zajímavé pozorování Perozziho jest to, že praedes, vadea jsou 
instituty veřejnoprávní, sponse, vzniknuvší v právu mezinárodním, nikoli 
vnitřním právu veřejném obce, svou povahou náleží právu soukromé'mu. 

Konečně nejpádnější ;:trgument Perozziho iest ten, že praedes a vades 
zůstali pouze garanty; naproti tomu sponse jako autogarancie přetvořila Se 
v(, sl~b právně účinný; byla-li tedy sponsio přetvořenou praediaturou, není 
vysvětlitelno, proč trvaly oba instituty vedle sebe, proč nepřetvořila se pre
diatura po vzoru sponsA. 

V dalším zabývá se Perozzi učením, iež vidí půvoft sponse v garancie' 
přistupující k úmluvě, nejdříve ke smíru (pacisci) , v případě deliktu. Vznáší 
námitku: z jakého důvodu bylo třeba formy k založení zodpovidnostz', když 
založeni dluhu dálo se bezformálně? Nutnost sponse k založení zod
povědnosti a postačitelnost bezformálFlé úmluvy k založeni 'dluhu jsou mu 
dvě věci, jež nedají se dohromady kombinovati, Dokazuie, že idea Glerkova 
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o nutnosti fo~my k založení ručení (Haftung) a bezformálnosti dluhu (Schulg.) 
a odůvodnění toho změnou osobního postaveni ručícího neexi19tuje v právu 
římekém. A připojuj~ druhou' námitku. Jestliže se původně každ~ gáranoi.e 
poskytovaná sponsí (ať otl dlužníka, af od garanta) spojovala s pouhou 
úmlúvou dostačující k založení dluhu, proč po;ději sponsio garanční nemohla 
býti připojena ke kliždé úmlu,vě, nýbrž pouze k _sponsi ? " , 

Stoupenci učení o. vzniku ,sponse z ga,rancie stojí p~éďobtížným úkolem' 
opjasniti, jak sp-onslD zdvbjil-a se . co do funkce, zůstavši garancií stal,a se 
též slibem: g.ozlu~~:ěni Cormlovo, že pro garanta bylo zaplacení dluhu dluž
níkem slíbeného prostředkem uniknouti pomstě věřitelově, takže kontrakt, 
jímž. garant sé vydával pomstě věřitelově, přinášel jemu výslovně osobní 
zodpovědnost, mlčky dluh, vyvrací jako pojmově nemožné, ježto idea dluhu 
jest neodlučitelná od své kausy, dluh jest a zůstane pouze toho, kdo slíbil, 
ne garanta, který slibu neučinil. 

Naproti tomu autorem konstruovaná theorie o vzniku sponse vysvět~ 
luje jemu mnohé věci jinak záhadné; nebude třeba odůvodnění pro nep04 
chopitelné tvrzení o původní postačitelnosti konvence k slibu a nutnosti 
slavnostní formy pro garanoii, kdežto duvod, proč bylo třeba verbální so~ 
lennity jak pro slib tak garancii, jest autorovi ten, že obé se zřizovalo pŮ4 

vodně slavnostním aktem, přísahou, ježt~ konvence neměla pů .vodně účin
nosti ani právní ani náboženské. Proto také sponsio garancie může se při
pojiti pouze-ke kontr'aktu verbálnímu, nikdy ne ke konvenci, neboť v tomto 
případě by byla přísahou hlav~í ; obě' přísahy, slibná i garanční tvořily je
diný akt, složený ze dvou stejnorodých části ; slůvko "idemL

' zevně Vy4 
zriačovalo spojení. . - -

Po těchtó positivních konstrukcích a negativní kritice .. obrací se Pe- , 
ro~zi k vlastnímu thematu, vylíčiti postup, jak se přešlo z ~bligací'z deliktu 
k óbligáCím 'z kGntraktu. 

První oddělení zodpovědnosti od deliktu vidí. v instituc~ prehisto.riok~ho 

vindexa - j ak -si jet sám konstruuje ~ ť. j. osoby odlišné od delinquenta, 
jež bM'e na sebe zodpovědnost z deliktu vzn~kající pro vinníka. To bylo 
podle Perozzího · možno teprve po zavedení pokut z' deliktu. Poktid totiž byl 
delikt důvodem tělesné odvety, nemohl býti z něho zavázán nikdo jiný nez 
vinník. Když však byly zavedeny peněžité pokuty, šlo poškozenému přede4 

vším 'o její vydobytí, at od vinníka· či od jiného, bylo tedy pojm,ově .možným:, 
aby někdo převzal za vinníka zodpovědnost za zaplacení pokuty a vydáni 
se pomstě věřitelově pro případ nezaplacení. 

I Pokračujíce v tomto oddě~ení zodpovědnosti od deliktu, připustili Římané, 
aby' se někdo vydal pomstě pro případ, že jiný provedl něco, co nebylo de
liktem (nezaplatil sumrou sacramenta, nevydal vindikované věci s plody, 
nedostavil se k soudu, nesplnil př'ísahu dare). Fikcí vinníka dospěli k fikci 
deliktu. Obligace kontraktní vycházejí tak z obligací deliktních zásluhou, pro4 

stl'ednictvím pokut peněžitých; tyto uvádějíce delikt 7. důvodu. tělesné od vety 
v důvod peněžní prestace vinníkovy, umožňují přechod odvety z 'vinníka na 
osobu jinou, vedle toho však aby někdo byl pojímán -jako viňník, usku 4 

teční-li se akt, který není deliktem a který on nespáchal.. Kdo slíbil, není 
proto zavázán, odpovídá jedině ručitel. Důvod jest jasný. Jak může totiž 
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ne ke konvenci, neboť v tomto 

hy, slibná i garanční tvořily je
lástí ; , ~lůvk? "idemu zevně vy-

negativní kritice ,obr~oí se Pe- , 
lak se přešlo z obligací z deliktu 

u vidí. v instituc~ pl'ehistoriok~ho 
. osoby odlišné od delinquenta, 
zni-kající pro vinník,a. To byl? 
p'oku~ z' deli~tu. Po.kud ~?tiž by~ 
l z neho zavazán mkdo pný nez 
pokuty, šlo poškozenému přede
~ho, bylo tedy pojm,ově ,možným, 
t za zaplacení pokuty a vydáni 

í. 
osti od deliktu, připustili Římané, 
jíný provedl něco, co nebylo de
ydal vindikované věci s plody, 

;e). Fikcí vinníka dospěli k :fikci 
obligací deliktní oh zásluhou, pro
~e delikt 7. důvodu. tělesné odvety 
,ují přechod odvety zvinníka na 

byl pojímán -jako viiiník, usku
r on nespáchaL Kdo slíbil, není 
l vod jest jasný. Jak může totiž 
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povstaťi z'od.povědnost jiného než delinquenta u národa, který zná jen zodpo
vědnost z: deliktu?' Podle Pel'oz~iho jen pojmovým postavenlm se na půdu 
'ďeli:ktu ~ odvety: dobrovolným převzetím zodpovědnosti jakó by za delikt, 

. kdežto zodpovídající ani deliktu ne,spáchal, ani čin, -za který zodpovídá, není 
, deliktem. 
, " " Daiší .vývoj theorie Perozziho jest v připuštění autogarancie se sponsí 
, promittentovou ve všeoh případech, takže pak každý ~ponsor - buď j'ako' 
promittent a garant zároveň, buď jako čistý garant ,~ ' byl.. vydán pomstě 
věřitelově, dále v ponenáhlém vytrácení se 'intelektuální souvis'losti mezi 
obligací a deliktem, idey o vydání " se pomstě věřitelově mlčky učiněnébo 
sponsorem i garantem, ?"a to stále větší posil0vání se idey' slibu, takže exi
stence obligace se pojí přímo k faktu slibu. Vznikala zodpovědnost ne pro 
podrobení se pomstě věl'itelově, ale protože slibem byl uskutečněn atto 

, meramente di pace". ' ' , " 
~ celku tedy stÓdie Perozziho, y jejíhož nesmírného myšlenkového 

~vate:lál~ byla podána ~l;)pO~ hlavní kostra, provádí vytknuté si théma vy
hcelllm, Jaký 'b,yl vývoJ oblJgace ze stipulace. To není ar ci vývoj obligace 
z ko~traktu, generick! míněného, - přes značnou spomů-st pojmu k0ntrakt, ' 
jest nepochybno, že Rímané znali druh,Pvou kategor~i contrahere, 6ebož jest 
doklad,em na př. dogmatický vývoj nepojmenovanýcb kontraktlf - nýbrž 
jest - a má to ,býti dle intenci autorových - vývoj prvního kontraktu 
prvníbo ."att? di pace"., Pro ,toho, ~do vidí v kontra.ktu přes veškeru typič~ 
nost oblIgaCI kontraktlllcb vIce, nez akt cbarakterisovaný na rozdíl od de
liktů pouhým "di pace", víc než "affare~'~negotium", tedy buď si smlouvu 
obligační, ,bu~ .si negotium 'contractum, resp. contractuB negotii (nehledíc' 
k srovnale vuh - ' Bonfante), bude theorie Perozziho o přechodu od obligací 
: del!ktu k . ?~:ig,~cím z k~ntraktu neú~:~~. , Těžko s~ též bráníme myšlence,. 
,ze process, JeJz Sl autor predsevzal VyhCltl, se odehraval mimo dosah staro-
bylého nexa, nebo lépe"řečeno, bez zřetele na m~tuum; myslim, že šel au-~r 
ve ,sv~~b ab.strakcí~h a :fikcícb (delinquenta a · deliktu) poněkud daleko; po
~trada~l motlV~ce , pres svou obdivuhodriou logičnost; převzet~ zodpovědnosti ' 

,Jakoby za delIkt bycbom v 'prvé řadě hledali v mutuu (nexu) pro- primitivní 
příbuznost zápůjčky a deliktu. 

Perozzimu samotnému jest ovšem zpracování jeho thématu v uvedeném 
obmezE\ném okruhu dá'no jeho svérázným typickým nazírá~íin na římskou ' 
obli~aci. a kontrakt, jež jsou' známy z jeho dHvějších prací, hlavni jeho ' 
ObhgazlOne romana a Institucí. 

Názory až dosud uvedené byly podrobeny radikální , kritice Emilie~ 
B~ttz'1~Z. V ?,racích, shora ~iž citova~ý~b, autor se neo,hmezuje na polemiku, 

, nybrz tvo,n nov~u hypotesu o vzmku obligace. To platí v prvé řadě o prvé 
z uvedeny~b kmh, La: 'struttura dell' obliga'zione romana e il problema della 
sua genesi, jíž se budeme zabývati. Druhá kniha, náležející spíše do vše
obecné vědy právní, jest vzdálenějším vědeckým substrátem a zdůvodněním 
knihy prvé"" ' " 

v Pri~itivní ~bligace byla podle Bettiho vytvořena recepcí a spolu ob 
:nenou Jednvo~o lllstitutu .práva mezinároduího, totiž výkupného ze zajetí 
Jednak ,válecneho, redempho ab hostibl1s, jednak mimoválečného smluvníbo 

, ' ) , 
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odevzdáním rukojmiho. To, co převzalo právo římské z práva mezinárod
ního, nebyl ani tak akt zakládající zajetí, ale .ono zajetí, uvěznění samo ve 
funkci garancie, spojené s možností výkupu. Vskutku postavení dlužníka 
odvedeného věřitelem 'následkem legis actio per manus iniectionem, faktú;ky 

podrobeného ' tomuto (vinc',ire nervo aut compedibus), právně však nadále 
svobodného občana sui iuris bylo analogické zajetí válečnému; oboje z8jetí 
jest ,faktické a 'provisorní, rozvazuje~ se výkupem (solutio per aes et libram, 

, poena, nowli - redemptio ab hostibus, &nowcx). Na druhé straně jest po
st,Rvení dlužníka uvězněného analogické stavu, ve kterém se nachází věc ob
tížená právem zástavním; společným jest hmotné drženi za účélem garancie. 

Za první důvod výkupného zajetí (uvěznění) s funkcí garanční, za první 
důvod obligace -považuje Betti souhlasnou vzclz' stran, nikoli delikt a uvádí 
k tvrzeni tomu tyto indicie strukturální i terminologické: Termíny právních 
jednání (nexuni, contrahere) vyjadřují spoutanost. Vyjadřuje-li primitivní 
obligace stav, ve kterém se nalézá materielné spoutaný, jest především při
rozeno mysliti na spoutání, jemuž se někdo dobrovolně podrobil, kdežto jen 
'metaforicky lze říci, že delikt váže poutem. Termín contraetus nevyjadřuje 
kontrérnost proti deliktll , (na př. rozdílnou funkci a právní účinnost vůle); 
když Rímané začali nazývati právní jednání jako pramen obligace sl6vem 
"contrahere", byla tato jedz'ným pramenem obligace .. Výrazy' creditor a de
bitOi', jež se staly později technickými pro označení subjektu každého 'poměru 

obligačního, dosvědčují, ~e půyodním výhradním pramenem obligací byla 
právní jednáni. V dílech didaktických (institucích) jsou obligace z kontraktů 
zpracovány před oblIgacemi z deliktů, vykazují zpracování vědecky bohatší 
a rozoleněnější než tyto, vŠ.eobecné nauky jsou vybudovány na oněch. Tudíž 
schémata a. konstrukce typických obligací z právního jednání byla rozšířena I 

analogicky na obligace z deliktů. ' 
Právní situace, již tvoří primitivní delikt, nemůže se podle Bettiho -

přesně nazvati obligací; ježto jest tu zodpovědnost čistě trestní (pro faktum 
již minulé z titulu sankce trestní), nikoli zodpovědnost garanční (není tu 
očekávání budoucího fakta druhým kontrahentem, pro jehož neuskutečnění 
se práv~ odpovídá). Z deliktu primitivního nevzchází dle Bettiho obligace, 
nýbrž Přímo ' tre'st, l'0illsta, a za tím účelem trestní procedura primitivní, 
manus iniectio trestnÍ. . 

Avšak do tét0 procedury klade autor primitivní obligaci kontraktní: 
když osoba deliktem postižená pí'istupovala k zajetí a uvěznění delinquenta, 
aby na něm vykonala pomstu usmrcením. nebo prodejem do otroctvÍ, mohl 
tercius dohodnouti se s věřitelem na dočasném propuštění vinnílra na svo
bodu, pfejímaje dobrovolně právní posici a zodp\!lvědnost vinník~vu, tedy 
i faktické uvězněnÍ; Tento intercedent v roli garanta ručil za to, že vinní k 
dooasně propuštěný na svobodu, vrátí se do moci poškozeného po uplynutí 
doby', na kterou byl odložen trest. Tak povstal kontrakt sponse. Podrobení 
se konsequencím manus iniectionis se tu nedálo prohlášením nebo přísahou, 
nýbrž reálně, odevzdáním vlastní osoby. Sponse tak by byla analogickou 
s řeckou ÉI'Yv'YJ. Důvod pro tuto svou konstrukci nalézá autor v identitě 
struktury mezi exekuční legís actio per manus iniectionem a prv.otní trestní 
manus iniectio (= procedura provádění pomsty). Jako tam vindex jedno-
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IItranným vystoupením zbavoval dlužníka zodpovědnosti, a dá se předpo
kládati, že forma vindexa automaticky vystupujícího byla připravena i~stitucí. 
vindexa smluvního, ta.k patrně v prvotní ~anus iniectio trestní vindex po
droboval se na ~ákladě smlouvy s věřitelem stavu bezprávnosti (sacerta) a 
pomstě, jíž byl podroben vinník. 

Takto vytvořená zodpovědnoet vindexova byla již garanční. 
Další vývoj vidí Betti v tom, že. sponse oddělila se od manus iniectio 

a byla applikována ·na garantování úmluv směřujících předem na vydání 
osoby, pak zaplacení peněz, a to předem peněz zapůjčených j restituce těchto 
peněz (aes Illienum, debitum = dehibitum) bylo garantováno tím, že se stalo 
důvodem př~pojeného ručení osoby třetí. Tím se stalo "debitum" dalším 
elementem nové sponse, kdežto v původní sponsi elementu toho' nebylo. 
Garant, odevzdav se do moci ~ěřitelovy, nesubstituoval již osoby jiné (jako 
ve sponsi v tresthí manus iniectio) ale určitou summu peněz. Jakmile bylo 
totiž připuštěno, že tělo ručitelovo sloužilo za surrogát· peněz, pro případ 

iich nevrácení, musil bý.ti podle autora připuštěn i obrácený princip, že tělo 
garantovo mohlo' býti nahraženo peněžní summou rovnou multiplu zapůjčené. 
Garant si vyhražoval tudíž výkup tímto zaplacením. '. 

V dalším vývoji podlé Bettiho byla uznána vedle garancie ~ěcné ' pro
středkem sponse na osobách sui iuris s výhradou výkupu garancie věcná 
na res mancipii a osobách alieni iuris, založe-pá nancipaoL Fiduciární pře
vod v.ěci nebo osoby alieni iuris sloužil v tomto případě však nejen garan.cii 
věcné, ale i ponenáhlé amortisaci dluhu. Souběžné s těmito formami 
garancie na věcech a osobách alieni iuris povstala i analogická forma zodpo
vědnosti osob sui iuris, nexum. To spočívalo podle názoru autora v tom, 
že te~, jemuž byly formálně vyplaceny někým peníze, podroboval se u věz
nění u tohoto, dávaje mu k disp.osici vlastní síly pracovní, aby tím zaplatil 
obdržené peníze. . . . 

Konečný vývoj jest podle Bettiho ten, že od uvěznění skutečného přešlo 
se k uvěznění pouze pomyslnému, potencialnému, vykonatelnému až exekucí, 

,od solutio jako možnosti výkup·u. k solutio jako splnění subsidiarn~ho dluhu 
určeného k odškodnění věřitele pro případ, že by se neuskutečnilo garan
tované faktum; od reální sponse přešlo se k verbální j verbální solennitou 
přejímá sponsor garancii za splnění dluhu nebo vůbec lľskutečněllí se fakta 
(obého nevynutitelného). 

Krátce se ještě zmíníme o názoru Bettiho na vývoj obligací 7. deliktu. 

Východiskem jes.t mu smír mezi 'postiženým a delinquentem, jímž tento ' 
se podroboval jako "nexus" moci onoho za účelem garancie smluvené poeny. 
Od . smíru smluvního ~ošlo l!Ie k obyčejovému a zákonnému. Pravá obligace 

'Z deliktu, garanční zodpovědnost charakteru civilistického, vyvěrajíci přímo 
. z deliktu, povstala teprve tehdy, když zákon uložil zaplacení odškodného, 

zvykem ustáleného. Tak se dospělo z primitivní možnosti výkupu k právní 
povinosti (dluhu) pen~žnÍho odškodnění. Od té doby, co vznikla pravá obli
gace z deliktu, delinquent není prostě vydán pomstě, ale jest "obligatus" 
t. ~. někdo, jehož fysická osoba (nebo jmění) práv~ě má sloužiti za uspo
kOJení věřiteli na místo peněžitého odškodněni. Delinquent nepodstupuje 

10 

.. 
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exekuci prostě proto, že spáchal delikt, ale proto, že delikt svázal jej poutem, 
jež nebylo rozvázáno. 

To jsou hlavní thése učení Bettiova. Ježto se jedná o problémy velmi 
subtilní a ttesnadné, byl podán - snad proti zvyku - přehledný, celkový 
a pokud jen možno úplný postup myšlenkový uvedených autorů , arciť na
mnoze s opominutím systematického uspořádání látky, pókud toho vyža
dovala přeLloonost; tím snad též vystoupila dosti plasticky různost nazírání 
obou romanistů . 

Aby si připravil půdu pro svou theorii, Betti snaží se vyvrátiti učení 
o charakteru mezinárodním a funkci trestní primitivní obligace. Popírá, že 
mezi deliktem v poměrech mezinárodních (me,zigentilických) spáchaným a 
válkou, jím vyvolanou, by byl vztah bezprostřednosti, neodvratitelnosti, ježto 
prý vedení v~lky se opírá o jiná kriteria - politické vhodnosti a síly vojen
.ské. Funkci primitivní války považuje za exekuční, nikoli trestnÍ. Než nll
proti tomu se dá namítnouti, že i soukromná od veta jest věcí oportunity 
a moci, a přece má funkci trestní sankce; v obou případech, ať jde o delikt 
v poměrech mezinárodních, či o delikt v poměrech soukromných, nese kmen 
resp. delinqtilent risiko války resp. odvety. Též tvrzení o funkci exekuční -
a nikoli trestní - primitivních válek sótva odpovídá skutečnosti. 

Betti tvrdí, ze stav spo'utanosti, v němž se nalézá vinník, jest čistý 
následek deliktu, trest, nikoli něco, co vzchází z obligace Z deliktu. 

Nuže držíme-li se učení o původním charakteru mezinárodním římské 
obligace, bude obraz jiný. Stav spoutanosti delinquenta - v.evně viditelný 
výraz obligace - není prostý následek deliktu, nýbrž následek deliktní obli
gace ylastního kmene. Že tato konstrukce není něco naprosto nemožného, 
soudil bych z klassick~ho institutu noxae deditio . V klassických textech 
(na př. D 39, 6, 18, 3, D 50, 16, 174) jest otrok, dOllUstivší se deliktu, nazván 
noxae nomine obligatus. Jeho postavení po odevzdání postiženému jest iden
tické s postavením delinquenta vydaného vlastním kmenem kmenu nepřátel
skému. Arcie v citovaných místech slovo, "obligatusL

' neznačí spoutání mate
ríelní, nýbrž jen pomyslné, potenciální s možností vysvobození majitelem 
moci, kdežto primitivní obligace vyšla od spoutání skutečného. Servus noxae , 
nomine obligatus není spoután (potencielně) následkem deliktu, nýbrž násled- . 
kem obligace pánovy z deliktu otrokova. Jest podotknutí, že otrok nemá 
vlastního ·jmění a tudíž právní mo~nosti zaplatiti "poenu", on jest "obligl1tus" 
pouzé tak, jako byl "obligatus" delinquent t. j. za současné zodpovědnosti 
jiného (majitele moci, svého kmene). Tedy zodpovědnost byla původně oddě

lena od zevně ji vyz~ačujicího stavu spoutanosti . Ježt<;> však ponenáhlu 
se uznávalo, že spoutaný má možnost vysvoboditi se smlouvou ~ postiženým, 
začalo se více hledědi na stav spoutanosti s možností výkupu než na dopro
vázející jej zodpovědnost skupiny, jíž spoutaný náležel, a to tím více, čím 
více tyto skupiny ustupovaly suverenitě jediné obce. Stala se pak .spou
tanost delinquentova z~vním výrazem jeho vlastní zodpovědno~ti za , zapla
cení poeny. 

Buď jak buď, obligace z kontraktu byly pozdější než obligace ' z deliktu. 
Tvrzení, že by byl dal vzniknutí jim vindex, jako prehistorický intercedent 
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následkem deliktu, nýbrž násled- ' 
Jest podotknutí, že otrok nemá 

I
latiti "poenu", on jest "obligatus" 
t. j. za současné zodpovědnosti 
odpovědnost byla původně oddě
utanosti . J ežtť? však ponenáhlu 
~boditi se smlouvou s postiženým, 
s možností výkupu než na dopro
utaný náležel, a to tím více, čím 
jediné obce. Stala se pak .spou
) vlastní zodpovědno~ti za , za~la-

ly pozdější než obligace ' z deliktu. 
ex, jako prehistorický intli\r.cedent 
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v wehistorické proceduře trestní per manus iniectionem, zdá se býti přes 
duchaplnost konstrúkce i argumentů geniální, než málo pravděpodobnou 

hypotesou. Pochybuji též, že nexum, jež má v konstrukci Bettiho dosti 
podřízenou funkci, hrálo v processll vývoje, jež nás ~ajímá~ takovou úlohu, 
jakou mu Betti přisoudil. ' 

Roma 28/1 1920. Dr. Jan Vážný. 

Der G n o m o n des I d i o s Log O 8 bearbeitet von Emz'l Sedul und 
fVľlhelm Sclzubart. (Agypt. Urkunden aus den staatlichen Museen zu Berlin, 
Gríech. Urk. V. 1). Berlin, vV~idmann, 1919. 44 str. Erster 'reil: der Text 
von Wilh. Schubart. 

Již v r. 1913 bylo v úředních zprttvách z král. uměleckých sbírek ber
línských známo, že se podařilo získati pro tamnější sbírku papyrů velký 
svitek papyrový (P. 11630 , ns. ,1210), v Egyptě nalezený, na jehož rubu 
jest rozsáhlý a dobře zachovaný, pro dějiny práva římského nad jiné důležitý 
text řecký, podávající ve více nežli sto paragrafech 'právní pravidla římská 
z polovice 2. století po Kr., jež činí jakousi instrukci pro jednoho z nej
vyšších římských.. úředníků v Egyptě, zvaného idi08 logos. Původně bylo 
zamýšleno v-ydati jednotně text s komentářem juristickým a historickým. ' 
Jelikož komentáře tyto posud hotovy ' nejsou, rozhodla se příslušná komise, 
uveřejniti prozatím jako prvni, Schubartem vypravenou část edice, alespoň 
text s německým překladem. '[1ext tento, jenž po alexand:.:ijských Dikaiomata 
v Páp. Hal. 1 z polovice S. století před Kr. (viz Sborník 16, 54 ns .) jes,t 
nejdůlejžitějším právnickým textem papyrovým, jejž vůbec máme, jest pak 
nejnověji otišt~n též v právě vydané sbírce P. M. Meyera, "Juristische Pa
pyri" (1920), o níž se referuje doleji, a to se samostatným volným překladem 
německým nebo stručným výkladem jednotlivých míst a s četnými vy
světlivkami . 

V úvodu listiny označuje se tato jako "yvwf..LOJv\' t= měřítko, tarif), sta
novený pro správu idioslogu. Výraz ~&Of; ).óyof; pak 'znamená především 
z doby p-tolemejské převzatý "zvláštní účet\' pokladny státní, pojímající 
všecky nepravidelné příjmy státní. V čele jeho správy jest vrchnf' nezávislý 
úředník říšský, jenž sám také bývá zván ~O'Wf; ).óyof; nebo idiologus (sr, 
Plaumann, Der ldios Logos, Abh. Preuss. Ak. d. Wiss. Pbil. Hist. Kl. 1918 
č'. 17; téhož u Pauly-Wissowa RE XI 882 ns.). Slovem yvwf..LOJv rozuměti jest 
s~užební instrukci pr0 přednostu (idiologa), jež pojímá všecky položky onoho 
účtu. Gnomon pro správu -idioslogll, pocházející' ve svém základě od císafe 
Augusta, byl časem rozsířen císaři (uvedeni jsou .V textu zvěčnělí císařové 

Vespasian, Trajan a Hadrian, jakož i vládnoucí císař Antoninus P ius), sellatem, 
místodržícími nebo i idiology. Podobu, ve které se nám zachoval, vzal na se 
za císaře Antonľna Pia, a to mezi 145 a 161 po Kr. Nejde tu ovšem o úplný 
Gnomon, nýbrž pouze o výtah na jazyk řecký přeložený, jenž, ovšem, jak 
se v n~Ín s.amém uvádí, podává stručně hlavní kusy instrukce. Obsaženy jsou 
'v krátkých odstavcích počtem 121, jež až do § .80 včetně jsou označeny 
číslicemi již v papyru samém . 

10* 
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. Jdios Logos pojímá všecky nepravidelné pl'lJmy státní, v příčině jiqhž 
není možný státní rozpočet. Nejdůležitější položkou jest tu zabírání celých 
majetků jako jsou bona vacantia, 'caduca a damnatorum. I zabývá se v gno
m.onu velký počet paragrafů (§§ 1-35. 112) s právem dédú:kým a souvisle 
s ním lil právem manželským. Hned § 4 vyslovuje stručně známé pravidlo, že 
pozůstalost po osobách, které zemřely, nemajíce ani zákonného ani testa
mentního dědice, připadá fisku (sr. Ulp. fr. 27, 7; Ju(D. SO, 96, 1). Zásada 
tato, zároveň pak ustanovení o cáducorum viudicatio -vysvětlují, že v gno
monu podává se poučení o p0dmínkách platného zřízení závětí, o povolání 
k intestátní posloupnosti dědické, hlavně pak o způsobilosti býti poděděnu 
a způsobilosti k nabytí dědictví z testamentu nebo ze .zákona. Nebo právě 
nezachování předpisů pro platné pořizováni na pr-ipad smrti a jiné nedostatky 
dědění byly správě fiskalní vítanou . příležitostí pro obobacování státního 
poklad~l. Podle antického principu personality práva pak, jímž ovládáno bylo 
zvláště právo dědické a rodinné, platila v území římském vedle sebe dtzná 

práva 1~árodní. V římském Egyptě pak obývali krom jiných, zvlášt~ židů, o 
nichž gnomon se nezmiňuje, příslušníci tří národností, vládnoucí třída řím
ských občanů, jimiž byli zatlačeni Řekové, páni země v předchozí době pto
lemejské, na místo druhé, domqrodí Egypťané pak na místo třetí. Pestrost 
práv dědických a rodinných byla pak ještě rozmnožena tím, že zde na váhu 
padalo také roztřídění svobodných na osoby ve svobodě zrozené a na pro
puštěnce a rozvrstvění těchto na další, různé stavy. Jak tyto národnostní 
a stavovské protz"vy se projevovaly v právním životě egyptském 2. století po 
Kr., staví náš papyrus ve světlo nejjasnější. 

Pro obéany ,;íl7lské a jen pro ně platí v právu dědickém veskrze římské 
ius civile. I setrvává ještě gnomon (§ 8) na tom, že "Rímanu není dovoleno 
psáti řeckého testamentu" a prohlašuje římský testament, který by obsahoval 
výhradu řeckého dodatečného pořízení kodicilarního, za neplatný . . Změnu 
zavedl teprve edikt císaře ALexand1'a Severa, dovoluje Římanům v Egyptě 
testovati po řecku (Pap. E. 'R. 1502 z r. 235; sr . . Mitteú, Rom. P. R. I. 282), 
kdežto všeobecně pro celou říši bylo to dovoleno teprve·' zákonem Tlzeoiosia 
II. r.439 (O. 6, 23, 21, 6: Etiam graece omnibus liceat testari). V §_18 gno
monu pak uvádí se, že fiduciarni dědictví ŘeHl ve prospěch Římanů nebo 
Římanů v.é prospěch Řeků byla zabírána od, císaře Vespasiana. Odchylkou 
od zásady uvedené v § 8, bylo podle § 34 vojín/lm dovoleno pořizovati na 
případ smr~i jak v římských tak i v řeckých testamenteoh a užíti slov 
kterýchkoli (sr. caput ex mandatis v D. 29, 1, 1 pr.: "faciant testamenta 
quo modo voent, faciant quo modo poterint"), ale s dvojím omezením. Jednak 
mohli tak činiti pouze ti, kdož byli na válečné výpravě nebo se z ní :vraceli, 
což shoduje se sice s ustanovením Justinianovým, že testamentnÍ privi
legia his solis indulgeri, qui in expedítionibus occupati sunt (C. 6., 21, 17; 
cf. I. 2, 11 pr.), nikoli však s právem klassickým, podle něhož již ex eo 
tempore ql1is iure militari incipit posse testal'i, ex quo in numeros relatus 
est (Ulp. D. 29, 1, 42). Jednak může vojín způsobem tím zůstaviti něco 

pouze kmenevci (ó!-"óCPVA,og). 
pro Reky neplatí naveskrz jednotné právo dědické. Gn-omou zmiňuje 

se v §§ 5 a 6 o dědickém právu AlexandriJském, Z něhož pozoruhodné jest 
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ustanovení, že občan Alexandrijský . nemůže ' své ženě odkázati, je-li man
želstvi bezdětné, vÍče nežli čtvrtinu svého jmění, jsou-li tu však děti, ne 
více, nežli odkáže každému synu. ' Vedle toho se uvádějí zde některá usta
novení dědického práva platného pro občany jiných městských obcí (aú'Wi 
a jejich propuštěnce (§§ 9. 10. 13. 14.), jmenovitě předpis, že ani občankám 
těchto měst ani ženám od nich propuštěným není dovoleno zřizovati testa
mentu (§ 15), dále též zvláštní dědické právo platné pro ženy z obce K rene 

(§ 11: žena z Krel1e nedědí po svém dítěti ; § 12). 
Pro testamentnÍ způsobilost p ropuS'ténce bylo podle prá va římského roz

hodným, zdali on manumissÍ se stal civis Romanus nebo Latinus Iunianus 
nebo dediticiorum numero (Gai. 1, 12 j Ulp. 1, 5 j Dosith. 4). K nabytí řím
ského občanství propu~těncem pak bylo potřebí, aby byl starší 30 let, aby 
byl propuštěn od toho, kdo byl jeho dominu! ex iure Quiritium L a to iusta 
ac legitíma manumission6 (Gai. 1, 17) . O první podmín ce zmiňuje se i gnomon 
§ 19). Nedostatek její nevadil , když atrok mladší 80 let byl propuštěn. vin
dieta, apud consilium iusta causa manumissionis 'adprobata (Gai . 1, 18),' 
což patrně má na mysli tak~ gnomon v § 21. Nebyla-li při manumissi . spl
něna jedna. z nahoře uvedených tří podmínek, stal se propuštěnec Latinus 
Iunianu! (GaL 1, 17; Ulp . 1, 10. 12. Ht). Co těmto Latinům bylo zůstaveno 
testamentem, nemůže jimi býti nabyto (Gai. 1, 23, 24 ; Ulp. 22, 1) a zabaví 
se (Gnomon § i9). Latini Iuniani byli též nezpůsobilí učiniti posledního 
pořízení tGai. 1, 23) a, co by jimi bylo způsobem tím někomu zůstaveno , 

zabaví se rovněž (Gn. § 22). Pakli by však zemřeli nezanechavše testamentu, 
"dává se jejich jmění jejich patroňům a synům, dcerám a dědicům těchto" 
(Gnomon § 22 j Sl'. GaL 3, 66 -64). Gnomon vzpomíná pak v § 20 i třetího 
druhu propuštěnců, totiž těchto, kdož, jsouce otroky, byli potrestáni I1otup
ným trestem ("řetězy"). Propuštěním dosahují pouze nejnižšího stupně svo
body, jsouce deditiorum numero (Gai. 13-15 j Ulp. 1,. 11). Co jim bylo zů. 
staveno posledním pořízením, nemohou nabýti (GaL. 1, 25; Ulp ." 22, 2) a 
zabaví se (G110mOn § 20). 

Usbnovení o cadum mají sV\.\j původ hlavně v leges l ulia eť Papia 

Poppaea. Podle zákoltŮ těchto caelibes nemají vůbec ius capiendi, t . j. nejsou 
způsobilí nabývati z posledního pořízení , orbi pak mají iU8 capiendi jen 
k polovici zůstaveného (Gai. 2, 111. 114. 286 . 286a) a jest zvláštré upraveno 
vzájemné ius capiendi mezi manžely' (Ulp. 15. 16). Čeho pak nenabyl non 
capiens, stává se zpravidla caducum, jež za určitých okolností spadá na 
stát. I pojedná'vá gnomon o případech takového zabavení pro fiskus v řadě 
paragrafů (§§ 27. 28. 30-33). Prohlašuj.e-li se v § 27 a 28 gnoulonu 60letý 
Říman a 50letá žena všeobecně za incapaces, jest to cizí samý m zákonům 
Juliovu a Papiovu, ale snad jen užitím nebo j rozšířením pravidla ex sena
tus eonsulto Perniciano. (33 po Kr.), podle něhož muž, oženivší se teprve po 
60., a žena, vdavši se teprve po 50. roce, neosvobozují se od pokut celibatu 
(Ulp. 16. 3). Jiné různé modifikace známých předpisů podá vají § 28, podle 
něhož žena mladší 50 let jest capax pouze, má-li, jsouc ingenua , 8 děti , jsoue · 
libertinu, 4 děti, a §§ 80 a 32 ustanovujícÍ, že, dědictví , jež zůstavují se 
neprovdaným a bezdětným ženám římským s majetkem 60.000 sesterců se 
zabaví j Římané pak že nedědí , mají-li více n ež 100.000 a j sou ,li zároveň , 
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neženati a bezdětni. § 81 pak, uváděje, že Římance jest dovoleno manželovi 
svému odkázati 1/10 svého jmění, vytýká jen jeden z předpisů Juliovo-Pa
piovýoh, zvaných leges decimariae [Ulp. 15, 1: vir et uxor, inter se matri
monii nemine decimam capere posšunt]. Záhadný jest § 33 gnomonu, uvá
dějící, že Iíímance není dovoleno odkazovati přes t. zv. quae emptionem. 
§§ 24 'a 25 vztahují se k případům, kdy dos, která by jinak po rozloučení 
manželství smrtí manželčinou zůstala manželovi (Ulp. 6, 4. 5: Mortua in 
matrimonio muliere .. . adventicia dos semper penes maritum remanet), 
jest caducum, ' což má nastati, když žena starší 50 let se provdala za mlad
šího 60 let [Ulp. 16,4: Si maior quinquagenaria minori sexagenario nusperit, 
inpar matrimonium appellatur et senatus consulto Calvisiano iubetur non 
proficerc ad capiendas hereditates et legata et dotes.itaque mortua muliere dos 
oaduca erit; sr: Pap. D , 22,2,61 ;D. 6, 58, 12,2], S tím se srovnává, oteme-li v § 
24, že věno, které bylo dáno od ženy starší 50 let římskému manželovi pod 60 
lety, zabaví po její smrti fiskus. Ale novotou jest pravidlo § 25, že fiskus za
baví také ' to věno, které se dává od ženy pod 50 lety muzovi přes 60 let. § 23 
připomíná, že Římanům není dovoleno pojmouti v manželství svých sester ani 
svýoh tet, ale ovšem deery bratrovy; což vše se úplně shoduje s Gai. 1, 
61-63, a poznamenává, že Pardalas (idiologus za Hadriana), když sourozenci 
účinili sňatek, zabavil majetek. Velmi zajímavá jest zpráva § 29 o dani pa

nenské: Civis romana ingenua nebo libertina s jměním 20,000 sesterců platí, 
dokud jest svobodnou, jedno ze sta ročně. Pozoruhodné jest též ustanovení 
§ 112, že zem~ou~li castl'ati nebo spadones bez testamentq, zabaví se celé 
jmění i zřídili-li však testament, zabaví se dvě třetiny, jedna třetina pak 
ponechá s~ kmenovcům, jimž byla odkázána. Konečně zabaví se podle § 17 
též, co bylo zanecháno na oběti za zůstavitele, není-li zde více osob, které 
by se tohe ujaly. 

O bona damnator u1IZ jedná § 36 gnomonu, uváděje nejprve pravidlo práva 
římského, podle něhož každá poena capitis má v zápětí konfiskaci celého ma
jetku. Ale dětem odsouzených ponechává se desátá část, ženám jejich věno 
zálElžející v penězích. Jim samým pak ponechával Anto11Z'nu s P ÚtS jednu dva
náctinu. Úplná nebo částečná konfiskace maietku nebo jiné 'pokuty pojily 
se také k provinění se proti normám upravujícím' status osoby. Především 
se uvádí (§ 37), že úředníci, kteří normy tyto porušili v úředni činnosti, byli 
potrestáni jeden čtvrtinou svého majetku, druzí polovinou, jiní zase celkem. 
Více paragrafů pak obsahuje poučení o tom, jak určuje se status osoby, 
v případě tom , když zr07.ena byla z manželství smíšeného. V 1Ívahu zde při

chází lex Minicia nařizující, ex alterutro peregrino natEm deterior is parentis 
condicionem sequi (Ulp. 5, 8i Gai 1, 78 ns.). Toho jest užito v gnomonu 
především na smíšená manželství městských občanů (&a'l:ol): Děti pocháze
jící od měšťanky a Egypťana zůstávají Egypťany, ale dědí po obou rodičích 
(§ 38); děti měšťanky a cizince (~ÉvoS') stávají se cizinci, nedědí však po 
matce (§ 13) i pojme-li městský občan za chbť Egypťanku, zabaví po jeho 
smrťi fiskus jmění k dřívějšímu nabyté, má·li však děti, jen ze dvou třetin 
(§ 45) i měšťané pak, kteří se oženili s ostrovankami, jsou na ,rovni s těmi , 
kdož vešli v manželství s Egypťankami (§ 48) i syn syrského otce a občanky, 
který si vzal ~a ženu Egypťanku, byl odsouzen k určité částce (§ 51). Rovněž 
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1a. Konečně zabaví se podle § 17 
ítele, není-li zd_e více osob, které 

[lU, uváděje nejprve pravidlo práva 
má v zápětí konfiskaci celého ma
le desátá část, ženám jejich věno 
echával Antonúnts Pius jednú dva
maietku nebo jiné 'pokuty pojily 
tvujícím' status osoby. Především 
rto porušili v úřední činnosti, byli 
druzí polovinou, jiní zase celkem. 
;om, jak určuje se status osoby, 
'lství smíšeného. V 1Ívahu zde při

regrino natpm deterioris parentis 
ns.). Toho jest užito v ~nomonu 
'ch občanů (&Ú7:0í): Děti pocháze
lYpťany, ale dědí po obou rodičích 
I;ávají se ' cizinci, nedědí však po 
chbť Egypťanku, zabaví po jeho 
á-li však děti, jen ze dvou třetin 

rovankami, jsou na rovni s těmi, 
l8); syn syrského otce a občanky, 
~zen k určité částce (§ 51) . .Rovněž 
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platilo podle § 57, ž(t při Paraitonionských, kteří vcházejí v mimžeJství se že
nami cizozemskými nebo egyptskými, děti následuji nižší kmen, podle § 49 pak 
propuštěným od Alexandrijských není dovoleno oženiti se s Egypťankou a za
bral podle § 50 Norbanus jmění propuštěnky městského občana, která počala od 
Egypťana, kdežto Rufus je dal dětem . Pro errorú cause probatz'o (Gai 1,67: Si ci
vis Romanus Latinam aut peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum 
eam civemRomanam esse crederet, et filium procreaverit, .. . ex senatus con
suIto, permittitur causam errorú probare, et ita uxor quoque et fi1ius ad civitatem 
Romanam . perveniunt; sr. Gai 1, 66-75) skytá gnomon nové doklady: Ří- . 
manům a městským občanům, kteří pojmou za manželky Egypťanky, po~ 
kládajíce je omylem za sobě stavem rovny, bylo přiznáno zároveň s bez-

- trestností i tQ, by děti řídily se stavem otcovým (§ 46); rovněž Dení zod
povědnou měšťanka, která provdá se za Egypťana, majíc jeho omylem za 
měšťana. Zadají-li pak oba listinu o zrození dítek, zachová se dětem právo 
občanské (§ 47). 

Těžké pokuty majetkové jsou stanoveny na osobování, sobě nebo při.

svojení jinému nepravé7lG osobnílzo stavu, zvláště -pokud jde o status civitatis. 
Rozhodování v té věci přísluší místodržícímu (§ 40). Tomu, kdo zdvihne ze 
smetiště mužské dítě, zabaví se po smrti čtvrtina jmění (§§ 41, 107). Ztrátou 
čtvrtiny majetku pokutují se dále, kdo pojmenují sebe v obchodě nepravým 
způsobem i ti, kdož vědouce to účastnili se toho obchodu (§ 42), zvláště 

Egypťané, kteří po smrti svého otce jej označili pí8~mně jako Římana (§ 43), 
nebo Egypťanky, které, provdavše se za vojíny čestně propuštěné, označují 
se v obchodě jako Římanky (§ 53), nebo vysloužilci neobdrževší honestam 
missionem, kteří stejným způsobem vedou si jakoby byli Římany (§ 56). 
Egypťanu pak, kter,ý- by přilliásil písemně syna jako bývalého epheba, za-
baví se šestina jmění (§ 44). ~ 

§§ 58-63 odnášejí se k pokutám pro OpOmeJlutow nebo neúplnou p i tlzldfku 
k (14letému) Ce7lSU provinčnímu. Ti, kdož ll; soupisu obyvatelstva nepři- , 

hlásili sebe a členy domácnosti písemně, pokutují se čtvrtinou majetku, 
pak-li přihlášky opominuli po druhé, další čtvrtinou (§ 58, 59). Opomenul-li 
kdo písemně přihlásiti otroků, ztrácí otroky, potomstvo jejich však podrží, 
nemá-li jiného jmění (§ 60, 61). V poli meškající nejsou pokutováni za ne
přihlášení se, ale ovšem musí se z toho zodpovídati ženy a děti (§ 62). 

V I§§ 64- 69 jedná se o pokutách postihujících ty, kdož vyjíždějí bez 
úředního povolení a cestov ního pasu llebo bez nich vyvážejí otroky. Kdož by 
si vyjeli bez povolení a pasu, pokutují se třet.inou jmění , vývoz otroků bez 
cestovního pasu pak zab~vením jejich. Provinčním 1l?:ed níkzt71Z jsou v území, 
ve kterém konají službu, zakázány jisté obclzody. Gnomon uvádí jako zapo
věděné koupě -a prodeje i poskytnutí zápůjček, předsevzaté od úředníků sa
mých nebo jejich příslušníků nebo od osob jimi p.astrčených a rovná se tu 
peněžná pokuta hodnotě koupeného nebo tržní ceně nebo zapůjčené částce 
(§ 70). Oaesarianům, t . j. podúředníkům fiskálním (sr. H irschfeld, Die kaiserl. 
Verwaltungsbeamten, 472, 3) nt~ní dovoleno nabývati čeho z dražeb zabave
ných věcí (§ 109), vojákům pak bylO' zakázáno, aby nenabyli nemovitého 
majetku v provincii , ve které konají službu (~ 110). 
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Idiologovi příslušel též vrchní dozor nad knizy a bohoslužbou V Egyptě 

(sr. Plaumamz, u. m. 37 ns.). I zabývá se tímto odborem v gnomonu souvislá 
řada paragrafů (§§ 71-97), v nichž i zde v popředí stupuje prospěch fisku. 
Vyšší úřady kněžské se prodávají pro státní pokladnu (§§ 78, 80). Velmi 
četné jsou peněžné pokuty fiskalní, jež postihují kněze pro zanedbání jejich 
povinnosti služebních nebo porušení starobylých předpisů o kroji kněžském, 

-z niahž se zase a zase vytýká, že kněžím není dovoleno nositi vlněných šatů 
nebo nechati si růsti vlasů (§§ 71, 74-76). 

§ 98 vyměřuje za maximum fiskalní _ pokuty pro nesplnění písemné 
smlouvy 500 drachem, §§ 100 a 101 pak uvádějí peněžné tresty (100, 50 dra
chem) pro nesprávný postup soukro~ých notářů při vypravení listin. Podle 
§ 102 jest gymnasiarchům Alexandrijským dovoleno, dovážeti potřebný jim 
olej z ciziny, musí však přebytek prodati za běžnou cenu, jinak by jim olej 
byl odebrán a ~mi byli pokutováni 20 talenty. Zvláštní omezení zápůjčky a 
smlouvy takové stanoví §§ 103 a 104: Není dovoleno dávati zápůjčky na 
tekutiny (!), aniž prodati plodů na stojatě. Těžce tresce se lichva úroková: 
Těm, kdož dávají zápůjčky na úrok přesahující výši 12%, zabaví se polovina 
majetku, těm pak, kdož oerou tyto zápůjčky, čtvrtina (§ 105). § 108 pak 
připomíná zákaz .spolčovací, uváděje, že členové spolku byli odsouzeni k po
kutě po 50 drachmách, někdy však pouze přednostové jeho .. 

K vydanému textu připojeny jsou s~znamy slova jmen a tabula se 
světlotiskem, podávajícím nejlép~ zachovanou kolumnu papyru (§§ 33-40). 

L . Heyrovský. 

, Paul M. Meyer , Juristische Papyri. Erkliirllng von Urkunden zur 
Einftthrung in die juristische Papyrllskunde. Berlin, Wéidmann,1920. Stran 
XX a 380. 

Kni~a tato sleduje, jak autor její, osvědčený badatel na poli papyro
logickém, sám uvádí, jiné cíle nežli základy budující, nové období bádání 
papyrového spolu zahajující dílo Mz"tteisovo, Grundzuge und Chrestomathie 
der Papyruskunde, 2. svazek: ' díl juristický (1. polovice: základy, 2, pol.: 
chrestomathie) z r. 1~12, o němž obšírnou zprávu nám podalO. Sommer ve 
Sborníku XII. str. 20B-216. Má především sloužiti právníkům be;z; předcho
zího papyrologického vzdělání, jakož i historikům a filologům k uvedení do 
právnického papyrosloví. K tomu konci podává dílo so~stavně spořádaný 
výběr nejdůležitějších a nejvíce poučných papyrů právnických s latinskými 
texty na 3 dřevěn}~ch diptychech (o nichž sr. Sb<?rník VII 296 ns.) a listinu 
pergamenovou z Kurdistanu o koupi z 88 př. Kr. (sr. Mz'tteťs S Z, 36, 425 ns.). 
Při výběru listin snažil se vydatel, by podal tO nejvíce takové texty, kterých 
chrestomathie ll:Httez'sova neobsahuje; jest jich ze 96 listin 60. Především 
hleděl k papyrům, uveřejněným nově od r. 1912. Mezi nimi jsou dva nej
důležitější právnické texty -papyrové, jež se vůbec ua nás dochovaly, ale-

' xandrijské zákony a nařízení na Pap. Hal. 1 z polovice S. století př . Kr. (sr. 
o těchto "Dikaiomata" Sborník XII 203 sn.) a právě uveřejněný berlínský 
Gnomon idiologův (sr, referát nahoře podaný). Z Pap. Hal. 1 otištěny jsou 
tři zvláště důležité kusy pod různými záhlavími: pod čís. 74 lin. 24-48 o ža~ 
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lobě z křivého svědectví, pod čís. 55 lin. 79-114 o prá'vu sousedů a pod Cll!!. 

70 lin.186-213, odnášejíCÍ se k žalobám pro urážku. V dodatku pak pod čís. 
93 otištěn jest celý gnomon idiologa i opatřen volným překladem německým 
i mnohými velmi cennými vysvětlivkami nebo i souvislými výklady. 

Vhodně vybrané te~ty spořádány" jsou, jak již na~ověděno, systema
ticky. Látka jest rozvržflna A. na právo osobní, v němž zahrnuto i právo 
dědické, B. na zařízení listin, C. na právo obligační, D. právo věcné, F. právo 
trestní a G. právo procesné. Pododdělení, v něž se zase rozpadají tyto oddíly, 
bývají zahájena úvody, pojednávajícími ' souhrnně o té oné instituci, ke které 
se odnášejí zařaděné listiny. Velmi poučné výklady tyto, opatřen~ hojnými 
doklady z p-ramenů a z literatury, zabírají mnohdy více stránek, což platí 
zvláště o výkladech odnášejících se k právu manželskému a dědickému, 

k listinám, k smlouvě kupní, k dluhopisům a listinám exekučním a s těmito 
souvisejícímu řízelií upomínacímu II exeku"čnímu, k právu zástavnímu i k 
právu pro cesnému. Jednotlivé texty listinné pak, jež umístěny jsou za tě
mito úvody, bývají zase vysvětlovány v celku (disposicí, dolíčením skutkové 
podsta.ty, parallelami a udáním literatury) i v podrobnostech. 

V čele díla postaven jest seznam (1.) nejdůležitějších vydání listin pa
pyrových, a jinakých právnických listin (se zkratkami) i seznam (II.) užité 
literatury. Závěrek díla činí obšírný seznam řeckých slova latinský a ně-
mecký r~jatřík slovný ' a věcný. L. Heyrovský. 

Morz'z Wlassak, Anklage u-nd Streitbefestigung im Kriminal
re c h t der Ro m er. Akademie der Wissenschaften in Wien j Philos. hiat. 
Klassej Sitzungsberichte, 184. Band. 1. Abh. -- Vídeň 1917, 252. 

Justz'nz'am"tv zákon z f. 529, zachovaný v C. 9, 44, 3, nařizuje, že cnml
nales causae mají býti skončeny nejpozději intra duos annoa a eontestatz'one 

litťs connumerandos; Tato ldz's eontestatio práva t1'estního byla v novější litera
tuře posud zanedbávána. Sám lI10mmsen přestává ve svém Romisches Strafrecht 
(1899), str. 392 ns. (k tomu str. 67. B3S. 488), podstatně na projevu, že kri
minaíní litiskonstestace zjevuje se teprve v pravově'dě doby severovské a 
ná.sledující a vysvětluje se pro tuto dobu zavedení tohoto pojmu velmi dobře, 
ježto vztažení majetkových pokut na dědice osoby, za trvání procesu zemřelé, 
vybovovalo zájmům, fiskalním. Hollandský učenec 1. C. Naber pak v Mnemo
syne, N. S. 28 (1900) str. 440 ns:, spatřuje v oné kontestaci ustavení sporu 
dvoustranným jednáním proucích stran, tedy pravou litiskontestaci ve srn . 
starého a klasického práva soukromého Římanů. Nebo podle nauky,_ktera 
v dnešní vědě se víc a více ujímá, zakládá se, ještě klasický civilní proces ' 
B formulemi na smlouvě pro cesných stran, od magistrata povolené, podle 
jejichž předpisů jest povolána k vyšetřování a rozhodování osoba soukromá, 
přijatá za soudce od proucích samých a jI!1enuje se proto tento"proces právem 
iudz'cium privatum. Bylo skutečně také aíwsačnímu řízení trestnímu Římanů 
(z'ndicľum publieum, quaestz'o) nezbytným podkladem dvoustrané jednání spor 
určující? V otázce té promluviti rozhodné slovo byl před jinými povolán 
autor přítomné stati jako badatel, jenž je hlavním původcem onoho nového 
názoru na římský pr.oces civilní. 
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V I. odstavci stati (str. 6-30) sp., porov'návaje předchozí řízení v pro
cesu soukromém a kriminalním, dospívá k tomuto výsledku. Co v iudicium 
pl'ivatum jeví se jako procesný ú"činek ' htiskontestace: vázanost na určitý 
program (stanovící, kdo jest žalobcem, kdo žalovaným a která sporná věc 
předmětem procesu) a vyloučení opozděných obran, vractse nepochybně . ve 
veřejném řízení trestním způsobem dosti podobným. Ale skutková pod tata, 
na kterou se zde navazují účinky, nejmenuje se nikdy litis contes'tati ýbrž 
u Cicerona podle jednoho výroku nomúus delaho, v níž zahrnuje se causa 
subscripto a k oné přistupující ?'lomen acciPere, podle jiného výroku causae 
subscriptio spolu s nomen acceptum, u Ulpiana pak příhoda ta, že obviněný 
jest z'nter reos receptus (D. 48, 5, 16, 7), t . j . jm.éno jeho je zapsáno v seznamu 
obžalovaných. Kdežto pak k litiskontestaci práva soukromého potřebí jest 
souhlasného jednání obou sporných stran a jest tedy tato litis contestatio 
úkonem dvoustranným, jeví se nomen (nebo reum) deferre, na místo něhož 
za císařství nastupuje častěji inscrlptio nebo subscriptio, pouze jednostran. 
ným úkonem obžalóbcovým. Tím jest také odmítnuta abnormní myšlenka, 
že by veřejné stíhání trestní v Římě tedy bylo bývalo závislé na přisvědču
iícim prohlášení obviněného. 

Pod čís. II. str. (30-36) jedná se o vyZué.ovací1!Z účinku ldeskontestace a 

obi"aloby. Litis contestatio' procesu soukromého vyznačuje se svým účinkem 
vylučovacím: vykonaly-li strany jednou litiskontestaci, nemá tatáž věc 

býti předmětem druhého procesu. Také pro řízení trestní stalo se opatření, 
by zamezilo- se opakování procesů o téže věci. Ale účinek vylučovací byl 
zde navázán ne již na založení procesu kriminalního, nýbrž teprve na skonco
,vání prvního procesu r ozsudkem. Nezbytným doplňkem tohoto sporujest obrana 
vzešlého sporu (litispendence), pro níž v klasickém procesu soukromém místa , 
není. V řízEmí trestním však pokládá se spor v tomto smyslu za vzešlý, 
již jakmile se stala skutkem nominis delatio a receptio. Dokad pak spor 
není rozhod~ut, nesmí pro tutouž věc nikde vznesena býti obžaloba. Také 
různé vedlejší ličz'nky obžaloby, O nichž jedná sp. pod č. 33. III (str. 36-38), 
lleupínaji se na ú~on, který by se podobal dvoustrannému určení sporu, nebo 
dokonce jmenoval se litis contestatio, nýbrž všude jen na postulatio n~bo 
delatio. 

Předmětem vý1fladů pod čís. IV I (str. 38-57) jest krťminalní ustavení 
sporu I. C. lVabra j eho podstata a forma i krz'tťka této nauky. ilaber pokládá 
kriminalní litiskontestaci za starý útvar. Umísťuje ji v přípravném řízení za 
accusatio a nechá za ní následovati magistratovo recipere inter raos. Forma 
její byla ta, že mezi přítomnými stranami byl předsebrán actus, quo se reum 
facit is, cuius nomen defertur, kterýžto úkon, srovnávající se úplně se solem
nitas privati iudicii accipiendi, proveden byl prý skrze mutua subscrzptťo st1'an. 
Dostatečného důkazu z pramenů pro toto dvoustranné ustavení tre'stní roze· 
pře v podobě mutuae subsCriptionis stran Naber opatřiti si nedovedL Dovo
lává-li se pro civilní proces ,per concepta verba Plin. ep. 5, 16, lze s vVlassa

ke1l1_ svědectví to vyvrátiti poukazE1m na to, že ono nevztl\huje se vůbee 
k procesu s písemnými formulemi, nýbrž k legis actio sacramento doby cí
sařské a to nikoli k určení právní rozepře, nýbrž k přijetí soudu nález či

nícího. Co se však dotýč~ svědeotví čerpaného z BGU 611 I, kde zkomo-
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doplňkem tohoto sporu jest obrana 
lsickém procesu soukromém místa 
lP~r v tomto smyslu za vzešlý, " 
atlO a receptio. Dokud pak spor 
e vznesena býti obžaloba. Také 
á sp. pod č. 33. III (str. 36-38), 
Ivou strannému určení sporu, nebo 
[)rž všude jen na postulatio n~bo 

. 38-57) jest krúm'nalní ustaven í 
~rzlika této nauky . N aber pokládá 
inísťuje ji v přípravném řízení za 
ratovo recipere in~er reos. Forma 
oyl předsebrán actus, quo se reum 
n, srovnávající se úplně se solem-
prý skrze mutua subscriptio stran. 

voustranné ustavení tre'stni roze 
Waber opatřiti si nedovedl: Dovo
'erba Plín. ep. 5, ,16, lze s Wlassa
to, že ono nevzta,huje se vůbec 
legis actio sacramento doby cí

~ nýbrž k přijetí soudu nález či 
aného z BGU 611 I, kde zkomo-
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laná Jin. 10 podle Nabr a má se , čisti: [accusatorum] artes qui 8ubseripto 
iudicio eum [reis J, nelze doplňků těchto Il ij ak pokládati/ za zjištěné . 

V V. odstavci (str. 53-71) sp . zabývá se s požadavkem soudní p lítom
Mstľ obvinéného v řízení p 1:íj>ravném. Proti N abrovi uvádí a prokazuje pádnými 
důvody, že staršímu procesu akusačnímu požada-vek ten byl cizí a že teprve 
za císaře Traj ana se setkáváme se zásadou : absentem in criminalibus dam 
nari non debere a zase později, teprve zákonodárstvím Severů, bylo jak od
souzení tak i vznesení obžaloby za nepřítomnosti obviněného nadobro zapo- , 
věděno, kterážto novota však ani pak n~platila pro nepatrnější věci trestnÍ. 
Že by výjimku z tohoto požadavku nařizovala, jak Naber zastává, 0 . 9, 9, 14, 
nesrovnává se s pravdou. Pod VI (str. 72-83) sp. přesvědčivě vykládá, že 
Gordianova vynesení v C. I. 9,9, 14 a 15 stanoví pouze bydlzstě obvz'něného v době 
započetí procesu jako důvod soudní příslušnosti. 

Promlouvaje V, oddíl. VII (str. 83-99) o stanHm 1:ádu pro inscriptľo s ná
sledující subscrzptio a novějším právu o inscriptz'ones, sp. zjišťuje, že stará (nomi
nis) delatio, jež byla již základem republikanské quaestio publica, zůstala 
jím býti v akusačním procesu trE\stním i po celou dobu císařskou. Nastaly 
však změny terminologické. Bylo-li za principatu velmi obvyklým mluviti 
místo o delatio o inscriptio a subscriptio, znamená v poklasických naříze
ních slovo inscriptio, jak sp. jasně prokazuje, skoro naveskrz zápls, zaha
jovací postulaci pouze doprovázející, jímž obžalobóe béře na se nebezpečí 
odvety a slibuje provedení procesu. 

Pod čís. VIII (str. 99-110) sp. podniká vysvětliti výrazy 'lcrz·me11. ' in

choatum" a "accusatio coepta" v císahkJÍch vyneseních 3. a 4 . století. Podle O. Th. t' 
9, S6, 1, 2, 9, 16, 2, accusatio coepta značí ,reum deferre ~ub inscriptione a 
iest uskutečněna tím, že k první deferující postulatio přistoupily zavazující 
zápisy obžalobcovy. Jsou-li tyto úkony provedeny, jest tím dán začátek pro
cesu obžalovacího ; 'tento pokládá f:!e nyní za zabájený, Odtud padá též jasné 
sV,ětlo na crimen (= trestní proces) contra adulteram inchoatum u Gordiana 
v naboře dotčené O. 9, 9, 14. Lze nyní se sp. bezpečně říci, že , císař tímto 
výrazem nemínil nic jinébo, než co v O. 9, 36, 1 značí accusáťio coepta. Na
proti tomu jest obvyklý výklad , jenž v crimen inchoatum . cit. C. 14 spa
třuje kriminalní litiskontestaci, jak zcela libovolný tak i nejméně pravděpe- _ 
dobný. P~avidlo, spisovatelem v reskriptech Gordianových nalezené, že zá
kladem soudní příslušnosti ve věcech trestních jest bydliště obviněnébo 
v době, kdy obžalobce poprvé proti němu na soudě zakročil, nesrovnává se 
ovšem úplně s pravidlem procesu soukromého, vysloveným od jlfarcella CD. 5 
1, 10): Ubi coeptum est semel iudicium, ibi et n.nem accipere debet, máme-li 
na mysli, že právník jedná zde o litiskontestaci (iudicium acceptum) a teprve 
s tímto úkonem spojuje účinek určující soud procesný s konečnou platností. 
Ale v: úvahu přicháZÍ tu ještě jiné odchylné rozhodnutí, výrok Ulpzanztv 
v D. 5, 1, 7 : Si quis, posterquam z'1z ľus vocatus est, [miles vel] alterius fori 
ease coeperit, in ea causa ius re10candi forum non habe.bit quasi praeventus, 
podle něhož místní přís'lušnost soudní se posuzuje ni~oli teprve podle . doby 
l,itiskonteslace, nýbrž již podle doby obsílky. Sp. (str. 110-117) navrhuje 
nový, velmi důmyslný výklad, kt erým se vymezuje fragmentu 7 a fl'. 30 po 
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zvláštním poli II zachovává současná platnost pravidlu Ulpianovu a Mar
. cellovu, čině pravděpodobným, že Marcellův výrok vztahoval se k soudnictví 
municipijnímu a jen, pokud šlo o určení příslušnosti věcné. 

K důvodům, o které se opírá nauka, žé kriminalní kontestace vysky
tovala se za dob klasiků, náleží hlavně dvě místa pandektní: Modest. D.48, 
2, 20 a Macer D. 48, 16, 15, 5, jež se zmiňují výslovně o oné litis contestatio. 
K nim přidruženo bylo ještě tř~tí místo: Paul. D. 44, 7, 83. Vedle těchto 
míst pandektních bylo třeba zvláště zkoumati jen ještě tři konstituce císař
ské: Diocl. C. 4, 17, 1; Theodos II. a Valentiriian III. C. 1, 7,4,2 (= C. Th. 
16, 7, 7) a v čele referátu uvedený zákon Justinianův C. 9, 44, 3. Rozbor a 
kritika všech těchto míst vyplňují valnou část přítomného spisu, zabírajíce 
odst. IX až Xln (str. 117- 221). Podrobným probádáním jich sp. zjišťuje 
toto. Contestatio v Theodosibvě-Valentinově zákonu z r. 416 (0.1,1, 7: 4) 
neznamená ustanovení rozep'í'e, nýbrž osvědčení (testari sub publica testi
ficatione: O. Th. 16,7,3) zcela jinakého obsahu (str. 121-125). Výměr Dio
kletianův v C. 4, 17, 1 a uvedel'lá v něm Jitis contestatio odnáší se k určení 
sporu soukromoprávního (str . 125-142). Rovněž Paulus v D. 44, 7, 33, jed
naje zde nepochybně o extraordinarním procesu trestním a mluvě při tom 

. o lis contestata, myslil zajisté na litoskontestaei práva Mukromého (str. 
190- 198). Lze tedy všecka tato tři svědectví ' nechati stranou. V Modesti
nově úryvku D. 48, 2, 20 pak, v němž se rozhoduje, že poena bonorum 
ademptionis nepřechází na dědice -pachatelovy alias, quam si lis eontestata 
et condemnatio fuerit secuta, jest "lis ' contestata" interpolací, což podepřeno 
jest hlavně zdařilým důkazem spisovatelovým, že v právu klasické doby in 
iudicio publico učinil majetkovou- pokutu d~dičnou teprve rozsudek (stl'. 
142-189). Podobně u Macer D . 48, 16, 15, 5, jsou slova "ante litem conte
statam" nepodařenou vložkou kompilatorů (str. 198-221). V Justinianské 
konstituci C . . 9, 44, 3. pak jde skutečně o litiskontestaei řízení ,trestního a 

- jest s ní spojen praktick.v účinek: od ní počíná se dlouholetá doba, ve které 
trestní proces musí býti skoncován. -

V závěrečném odstavci XIV (221-233) umístěn jest stručný, ale velmi 
poučný, nad míru zajímav.ý doslov, dotýkající' se duležitějších otázek, na 
které sp. pomýšlel dáti zevrubně odůvodněnou odpověď. Vytýká obzvláště 
různost jJova/Z)' prouS7t sou kromého a veřejného. Jako nezbytný podklad- vyža
duje civilní ří?;ení s formulemi ještě za dob klasiků právdho jednání smluv
ného, připuštěného od vrchnosti a uskutečněného od stran, zastávajících svo.ie 
právo soukromé. Naproti tomu tu iudicium privatum řízení quaestione zakládá 
se jednostraným jednáním obžalob ce, jenž tu z pravidla hájí' pouze prospěch 
obecný. Jelikož zde rozhoduje ochrana veřejného blaha, bývá odpůrce, v quaes
tio stíhaný, bez dalšího, i proti své vůli, donucován k procesu. Vnějším 
znakem pak tohoto řízení akusačního, jež podle účelu svého slove iudicium 
publicum, jest, ~e zde schází základní jednání dvoustranné, jímž karakteri-

. suje se iúdicium privatum. Záblesk tohoto rozpoznání shledává sp. ještě 
v I. 4, 18 pr., sdělaném asi podle klasické předlohy. Čteme 2'de: Publicia 
iudicia !leque per actiones ordinantur ňec omnľno quidquam sz'tnile habent 
ceteris iudiciis, de quibus IOC1Iti surnus, magnaque diversita s est eorum 
et. in z'ustľtumdis et ni exel'cendis. Jako podání neobsahuje nejmenšího, cp 
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by ukazovalo na nějaké donucení próti obviněnému k převzetí procesu neví 
také ni~eho o. ~rávních účincích kterýchkoli, jež by se byly spojovaly 8 'přéd
pokláda~ou htlskonstestacÍ. Ba lze tvrditi ještě dalšÍ. Všechny myslitelné 
~činky, které .. se, dají připnouti k početí procesu, vzeházejí ze vznesení ob· 
zalo,by nebo pne . udalosti, která nemá nejmenší podoby s obapolným jed
nálllm stran. 

. Ale jak vysvětliti nápadný zjev, že kompilatoři interpolacemi, Justi-
lllan pak svým zákonem zavedli litiskontestaci do trestního řízení 6. století? 
By dal uspokojujíCÍ odpověď na tuto otázku, sp. rozhlédl se dříve po os~
dech, které měla litis contestatio procesu civilního v dobách poklasických. 
Úpadek a pozdější vyhlazení pro cesných formulí měly, jak vykládá přesvěd
Clve sp., nezbytně v z~pětÍ, že zmizela klasická litis contestatio. Účinky 
byly na~ázány na jiné různé procesné udalo sti, jedny na tyto, jiné na ony 
skutkove podstaty, jež různily se velice od klasického iudicium edere a 
acciper~, .byť i jmenovaly se někdy nesprávně "Iitis contestatio". Když pak 
za, JuStl~lana ~10 o to, aby spisy římských právníků byly vtěleny do nové 
sblrky zakonne, vzešla otázka, zda-li má býti do civilního procesu této doby 
zave~e~a li:is conte~tatio, která by se srovnávala s klasickou, nebo má býti 
do precetnych textu pandektních zasaženo silnými z~ěnami. Otázka tato 
byla rozhodnuta ve smyslu první alternativy. S druhé strany přece jen Tri
bonian nevrátil se bez dalšího k starému právu. Dospělo se konečně k zvlášt
nÍlnu smíšení starého a nového, o němž nás' poučuje int!3rpolovaná c. 1 C. 3 
9, vyslovující, že lis tunc videtur contestata, cum iudex per narratione~ 
negotii causam audire coeperit (sr. C. 3, 1, 14, 4; cum lis fuerit contestata 
per narrationem negotii et contradictionem obiectam). 'rato nová litis conte
sta~io, jež nebyla vša,k úkonem převzatým prostě z klasické cognitio -.extra . 
ordmem, nýbrž úkonem vytvořeným nově císařskou libovůlí byla pak což 

v v ' , 

umoznovala právě neurčitost jejího tvaru a obsahu, vztažena "nel"'ozumně" 

ba "dobrodružně" i na proces kriminalní. 

• v P~čínání to ukazuje na silný klasicistlCký směr J-ustinianových kompilato1'1;'t , 
Jehoz pu.vod poťl.le duchaplné domněnky sp. jest hledati ve hnutí, vycházejícím 
ke .koncl 5. století z právnické školy v Berytě. "Smělé vskříšení klasických 
actlOnes, pak opětné I!;avedení nově utvářené kontestace do civilního pro
cesu a dokonce nerozvážné zřízeni nové kriminalní litiskontestace mluví
~šechny tutouž velmi jasnou řeč. Zvláště poslední nal'ízení ukazuje císaře 

Jako klasicistzckého zpáteéníka, který chce překonati ještě .staré tím, že klasické 
zřízení dále vybuduje s důsledností nejpovážlivější' a k tomu konci inter- . 
poluje 'texty právnické" (str. 232). "Chceme-li tedy Justinianovy úmysle a 
jeho dílo označiti jedním slovem, smel by 6n nejspíše lilíván býti zpr ost1;edko

vqtelem . Záměrem jeho pak bylo, ochuzenému právnímu životu jeho doby 
získati zpět boha~ý klasický ' podklad, byt i v podobě modernisované.~' 

L. Heyrpvský . 

1110nz Wlassak, ~ uml' o mi s che n Pro v i n z i a Ip r o ce s z. Akade
demie der Wissenschaften in Wien ; Philos. hist. Klasse; Sitzungsberichte, 
190. Band., 4. Abh. - Vídeň 1919, 82 str. 
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Soudní řízení ve spdrech souln~omoprávních za římské, republiky a ještě 
podle zákonodárství Augustova má Pl'evahou ráz soukromý. ~oudcem po
volaným k tomu, aby rozhodl svým výrokem právní spor, jest tu osoba 
soukromá (iudex privatus, porotce, jak jej zveme), ' kterou proucí strany si 
samy zvolily a dosadily za rozhodčího v právní rozepři, jejíž předmět určují 
ze srovnalé vůle formulemi, původně pn\povědnými (legis actiones) , později 

písemnými (fo1'mulae, concepta verba) . Ale zahájení právního' sporn na soudě 
i volba a dosazení rozhodčího i ustavení právní rozepře (litis contestatz'o) děje 
se zároveň za pomoci a s povolením státního úředníka, magistrata. I skládá 
se pak civilní řízení soudní ze dvou po sobě jdoucích, proti sobě pevně 
ohraničených částí, z řízení před magistra tem (z'n iure) aj z řízení před po
rotcem (apud iudicem, t. ~v. řízení in z'1tdzco). Za princiPatu nese se právní 
vývoj k tomu, aby toto podstatně soukromé řízení bylo nahraženo procesem, 
ve kterém převládá víc a více soudní moc veřejná. Úpadkem tímto postižen 
byl především soukromý proces provinční na rozdíl o~ soudního ří~ení 

v městě Římě, jež podstatně nezměněné zachovalo se až do konce doby 
principatu. Autor přítomného pojednání, jenž doposud četnými spisy svými, 
jmenovitě svým veledílem "R6mische Procesz;gesetze" nad jiné přispěl k no
vému poznání řečeného procesu města Říma, obracuje nyní svou pozor
nost k soudnímu řízení v římských provinciích, hledí ukázati na někte
rých zřízeních jeho, jak ono propadalo rostoucí měrou postátněni. I pojed
nává sp. po -krátké předmluvě (str. 3; 4.) úvodem 

I. o poZz' řízení s formulemi v 1!ísských provinciích (str. 4--10). Známo a 
zcela nepochybné jest, že v Egypté již od samého počátku principatu užívalo 
se výhradně procesu kogničllího, t. j. řízení čistě úřednického. Opíraje se o 
Gai. -I, 6, sp. zastává, ' že tomu bylo tak i v jiných územích, v jichž čele 
byli místo senatorských místodržících p7'aifectz' nebo procuratores .hodnosti 
rytířské, jmenovaní od císaře. Naproti tomu v provinciích, spravovaných 
náčelníky senatorskými, potrvalo, jak nezvrátně dokazuje Gai. 1. c. a 4,109, 
řízení s písemnými formulemi ještě za císařů Antonínů, a to nejen v pro
vinciích senatníeh (p1'ovinciae popuU Romani), nýbrž zajisté také v císa~ských 
(provinciae Caesan's), které spravovali leg-aH Augustz'. 

V odd. II. (str. 11-36) uvažuje sp. nejprvé o postátnéní provinčního 
procesu s formulemi, Vyvozuje z Jul. D. 1, 18, 8 a z Callistr. D. eo cL 9 dů- ' 

myslně, že již v polovici 2. století po Kr. místodržící v provinciích senatních 
i císařských měli plnou soudní pravomoc v tom smyslu, že ve vsuh věcech 

civilních - i v těch, které v Římě byly vyhraženy rozhodnutí porotcovu -
byli zproštěni povinnosti, rozsudek ponechati soudci soukromému (údex pn'
vatus) a mohli věc vyříditi svou vlastní kognicí, nebo, hodilo-li se jim to, roz .. 
souzení přikázati podsoudci (iudex datus), kterého ' si volili sami, a to oby
čejně z podřízených úředníků a důstojníků, a neměl pak takový z'ttdex datus 
svou moc více, jako iudex privatus, od pro cesných stran, nýbrž pouze od 
vrchního magistrata. Na_ misté lidových a soukromých soudclt byH tu tedy činni 

podsoud;ové z příkazu úředního. Přes to seznáváme zároveň, jak bylo již p'ů
vědimo, z Gai. 4, 109, že v dobách těch naskytovalo se agere p er concepta 

verba také v P1'ovz'1tcťích. Dospíváme tím se sp. k procesu formulovanému 
b~z soukromého soudce. Jakou úlohu mohla míti a měla v tomto provinčním 
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p- (in iure) a, z řízení před po-

Za prz'nciPatu nese se právní 
ízení bylo nahraženo procesem, 
řejná . Úpadkem tímto postižen 
na rozdíl od soudního řízení 

achovalo se "až do konce d~by 
doposud četnými spisy svými, 

Igesetze" nad jiné přispěl k no
na, obracuje nyní svou pozor
ciích, hledí ukázati na někte
Ilcí měrou postátněni. I pojed
)dem 
rvinciíc1z (str. 4--10). Známo a 
ného počátku prlncipatu uží valo 
fistě úřednického. Opíraje se o 
7 jiných územích, v jichž čele 
~cti nebo procuratores ,hodnosti 
u v provinciích, spravovaných 
[ tně dokazuje Gai. 1. c. a 4,109, 
tl Antoninů, a to nejen v pro-
nýbrž zajisté také v císa~ských 

!ugusti. 
nejprvé o postátnění provz"?zéního 
, 8 a z Oallistr. D. eo d. 9 dů- ' 
Itodržící v provinciích senatních 
tom smyslu, že ve všuh věcech ' 
faženy rozhodnutí porotcovu -
i soudci soukromému (iudex pri

cí, neb,o, hodilo-li se jim to, roz·· 
erého si volili sami, a to oby
a neměl pak takový z'ttdex datus 

~esných stran, nýbrž pouze od 
~romýc1z soudc/'t byh tu tedy činni 

váme zároveň, jak bylo již p-o-
9kytovalo se agere p er concepta 

sp. k procesu formulovanému 
míti a měla v tomto provinčním 
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řízení concepta verba? Sp. odpovídá správně, že také zde mohla při zahájení 
procesu býti předsebrána mimosoudní edz'tio form,ule, aby tím ' odpůrci byla 
oznámena sporná věc a způsob, jak b~de přiváděna k ,platnosti, a že tato ' 
editio byla pak opakována Úl iure již proto, aby také magistrát zvědělo 
právní rozepři. Ale concepta verba byla tu také vhodným prostředkem ustavení 
sporu vůlí !?tran,' jež stává se skutkem konečným edere a accipere iudzdum. 
pouze v jednom bodu nemohla se, jak soudí sp., mladší procesníformula dále 
krýti s formulí prooesů v městě Římě. Uvozovací věta »Titius iudex cst04:, 
jež v Římě náležela spolu k smluvnímu textu stran, musila, jak se podobá, 
odpadnouti při provinčním ustavení procesu, jelikož dosazení soudcovo 
teď nebylo jako dříve kusem litiskontestac,e, nýbrž pouze jednostranným 
úkonem úřednickým, jenž ji pouze doprovázel. Proto také takto dosazený 
nemohl býti pokládán za iudex p ; ivatus. Dvoudílným zůstal však i tento 
úřednický proces a ~ohla formula hráti stejnou rozhodnou úlohu v řízení 
apud z'udzcem jako v procesu před soudc~ 8"ukromým. Řízení takové mohlo 
nepochybně býti zváno litigare per concepta ve1'ba, id est per formulas. Vždyť 
měla 'fO'f'tnula , také v provinciích - vyjmouc pouze dosazení soudce stra
nami - plniti všecky ty rozmanité úkoly, které jí příslušely v pravém 
z'udz'cium privatum. 

Rozpoltění ve dva; pro cesné oddíly nemělo místa, když místoddící 
právní ' spor vyřizuje' celý svou vlastní kognicí nebo -naopak jej, jak ukazují 
pro Egypt papyry, pro jiná území pak reskripta v O. 3, 1, 2; 3, 8, 2, a O. 
7, ó3, 2, hned od počátku přikázali výpomocnému soudci, před nímž byly 
pak předsebírány i úkony zahajovací. Sp. zastává, že i v takovém řízení 

byla možná klasická procesná formule, podávající z usnesení stran pravidlo, 
kterýmž se bylo říditi při projednání sporu. Že pak také skutečně se vy
skytovala v procesu concepta verba i po úpl~ém zániku civilních soudů po
rotních, vysvítá z toho, že císařský <výnos (O, 2, 57. 1), kterým se zapovídá 
užívati procesných formulí, pochází teprve od synů Konstantinov)'ch z r. ' 
342 a jest , dosvědčeno též několika reskripty Diokletianovými v ' 0.4, 49, 4 j 
4,52,3; 8,38,3 a ve Vat. fr. 312 a Oonsultatió 5,7. Sp. d.ohaduje , se bystře 
toho, že novější postátnéné 1;ízení formulové sotva asi povstalo teprve, když 
byl starý system V mateřské zemi italské již úplně pO'minul, nýbrž že bylo 
jeho asi vedle tohoto systemu užíváno počinajíc již druhým stoletím po Kr., 
a .to před místodržitelskými soudy mnohých provincií. Vzácnému důvtipu 

sp. se tím krásně ' podařilo uvésti do historie Hmského práva pro cesného 
nový typ, článek li!prostře'dkující přechod od obou judicií klasiků (,'udú:ium 

legitú1'lum a iudťcium quod, imperio continetur) k' říšskému procesu doby pozdní, 
zcela jinak utvářenému, nežli byl starší proces města Říma. 

Předmětem III. odstavce '(str. H6-59) jest provinční obsľlka opovědění-m 
rozep1;e. Podle Aurelia Viktora, De_ Oaesaribus 16, 11, císař ,Marcus Aurelius , 
odstraniv ' stará vadimonia, zavedl zahájení procesu opověděním rozepře 
(lľtú demmtiatio). Za velice šťastnou pokládati jest myšlenku sp., že pro cesná 
reforma Marka Aurelia se omezovala na provincľe. Pro Exypt prokázána jest 
papyry pro dobu o konce prvního do třetího století p<9 Kr. TIaQayyeH.a, 
která, vycházejíc od žalobce, ale doručena od úředníka, 7.avírá obsílku od
půrcovu k soudnímu zasedání praefektovu! Egyptskému ~řízení podobné 

I 
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poloúřední nebo i čistě úřední obsílky na soud naskytovaly .se _ asi také 
v některých jiných provinciích. I záležela, jak vykládá sp., reforma řádu 
obesílacího, jejímž původcem byl císař Markus, -{ tom, že čísař obsílku de
nunciací upravil podrobněji a zavedl jako jednotnou pro vieck)' provincie. 

V dotčené 1Í1;ední -nebo polo1Í1;ední obsi!ce spatřuje pak sp. p1~edpoklad pro

cesu kontumaéního. Starořímskou zásadou bylo, že bez prohlášeného souhlasu 
žalovaného není možný proces porotní a proto též ne rozsudek. Obsílka ža
lovaného pak byla úplně soukromou věcí strany útočící. Soudní řád, spočí
vající na takových zásadách -neznal rozsudku pro zmeškání. Vždyť nepo
slušnost (c~ntumacia) lze si !llysliti pouze proti soudcům státním. A vskutku 
činí také římský řád rozsudek kontumační závislým na '-odporu proti roz
kazu vrchnosti, a to již proti obsílce; kterou naHdil ziredník. Tou měrou pak, 
co vzniká a šíří se obsílka úřední, ujímá se a proniká též řízení kontumačnÍ. 
Obzvláště s úřední obsílkou v Egyptě a od dob Marka ve všech provinciích 
se shoduje, že tam byl připuštěn kontumační nález ve všech soukromých 
věcecli, vznesených na seudy místodržitelské. Nejpozději od Diokletiana jest 
pak rozšířené řízení kontumaaní všeóbecným právem říšským , jak dosvěd
čují C. 1. 7, 48, 8 a C. Th. 2, 4, 2. 

Pronikavými výklady v odstavci IV. (str. 59-:-82) o ztl;ední obsílce a kon

tumaéním hzmí v soudech tklskjch správcll soudních (útridicz) ap. prokazuje 
přesvědči\-ě, že v Ulp. lib . 4 de omnibus tribunalibus, D. 2, 12, 1, "praetor" -

jest interpolací za původní "iurz'dú:usLt
, . značící podle zřízení císařů Marka a 

Vera soudního správce jednoho z italských okresů. Je-li tomu tak, podává 
fr . 1 cit. pevný důkaz, ~e byly možné kontumační rozsudky italských ju
l'idiků, vydané po úřední obsílce, -a to i v takových věceeh, které byly 
v Říme rozsuzováný pouze od porotců. Tím pak jest zároveň nalezen a 
zjištěn článek, který sprostředkuje přechod od kontumačního řízeni v 80U

dech provinčních ke kontumačnímu procesu soudů hlavního města . I jest 
zajisté dobře odůvodněna krásná doměnka sp., že úřední obsílky a řízení 
pro zmeškání bylo užito na věci, které v Římě byly vyhraženy řízení po
rotnímu, nejprvé v provinciích a odtud byl pak kontumační proces převzat 
do soudů italských juridiků a teprve naposled dostal se z italských soused
ních okresů do hlavního města, kde řízení rozhodčí mělo nejpevnější ko
řeny . Jako všeobecné právo římské lest řízení kontumační prokázáno teprve 
za Diokletiana. 

L. He)'rovskf. 




