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K sedmdesátým narozeninám 
profesora Dra Leopolda Heyrovského. 

Jan Vážný. 

• 

Dne 14. listopélJdll 1922 oslarvovala 'česká právnická veřejnost 
sedmdesáté narozeniny Dra Leopolda HeYl"'ovského, profesora řím
ského práva 'ua Kaa'lově mli:versitě . Oslava byla nehluč:ná, zato ~ím 
upřímněji procítěná. Všichn~ vzpomínali s vděčností, od té »cupida 
legum inventus« až ,po ul'ejsrtqršf IllIaše právniky • .dovršuHd svo'u 
drá'hu právnickou v českém životě. Nehoť vŠ'ÍChnri mají svů~ vztaih 
k ž,irvotnL bnn,ost,i Heyrovského, vzpomínél'ií na dohu svého ml'áJdí 
i: prvního o'P'ravd'ového vědre'ckého poznání,. 2"votn11 6i1nnoSlt prd. 
Heyrovského, významu přímo národní:ho, jest :hlavně rázu učitel

ského a včdeckého. Doklady učitelské .činno1sN 'Heyrovského jsou 
jtdn.a'k ty, je ~ bohuž,el nemohou býlti budouc'TI'olsti zéI'chova:ny, to jest 
živé slovo, jeho, pl"edln/ášek, jednak tlO, co Ib'ude Ještě, dllouho obdi
vovaným vzorem - i'eho učební kniha práJva Hmského. A tu pouze 
ti, kdO' pos1l'oucha'J,i jeho IP:ředná~ky, do'vedou oceniti plnou vědeckou 
s.í1u jeho :uče'htnice. T,3' podává', jak ani při ItétO' pOlvaze knihy Hn,a<k 
hý ti nemůže, je/ll zhuštěný suc.c'us výsledků tisíciletého věJd,eClkého 
báJdánr. A'],e 'i'i:v pečJi.vě vybr,ané d'o<klady z pramenů a Ut,ma,tury, 
v jeho jmilze uvedené - zvláŠltě v dřívější,ch vy,dá'11'ích -, tím Vlke 
však žl1vé slovo jeho přednáše<k prozrazuje. nám 'sk)lžitý d<ušeV'flIÍ 
pľ'(JIces, <kterým autoruby['o projÍltÍ', aby nám podal dlefi!ndti:v;ní, pev
nými tahy vedený obraz římského práva v jeho s~aJ.e1ém vÝvoji. 
Za každou větou skrývá se sIožH~' aparát pramenů iprávnkký'ch 
i neprávnických, bystrý krHický smysl v hodnocení pramenů a lite-
ratury, ohrom/ná kultura právni,cká. . 

PmfesorHeyrovský, joaJk uvedeno, ve znač'né mí'ře ,oldkrý:vá 
ve s.vých p'!".edn'áŠ'kách pohled na ten íd(uševní proces, který lest 
nutno 'prodělaN dříve, než se vyslo,ví these. Jak velliiká jest tu vý
chov:nlá ceha jeho přednášek ! Zaj.ímavo by bylo 'Srovnaihučebn~ci 
Iieyrovs'kého s vyniJmHcí111li 'u:čebn'Í'ce;ni oi!zojazy,čnými', na příklad 
~ knihou Sohmovo'U. Jes,t opraJVdu 'nepa1tmě učebnic vŠ'elch s.věto
vý,ch Literatur tak jasně a krá'sně, přímo r,ados,tně psaný,ch, jako tato. 
ČtOiuce mruohé partie, máme dlojem. že čteme díloumě'Leoké; :všude 
vystupuje silně individualita autorova, jeho subjektivní stanovisko. 
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A přece plným právem můžeme v edle ní postaVliti díllo Heyrovského, 
hodnoty díla Sohmova vyvážiti slpecie~lliími hodnotami díla Heyrov
ského. Jsouc formou lumírněné, mnohdy až aslk'eticky, vyj.adřuiÍ'c 
těŽlké problémy právní ' srtejně těžkým~ vyjadřovacími p.wstředky, 
působí začátečnímu studiu obtíže. Jsouc však se vzácnou objekt,i
VÍtOIU propracováno 'Ve vše,ch svých slložkách do všech p'odrobností, 
uka:wje pozor:nému čtenáři imposan!l1lím způsobem vzájemné sou
vislosti v 'Právu, ukazuje ,právo j.aJko, fQorg'alt1.Ícký ,celek. U6eibntce 
Heyrovského bude tedy dlouho diŮležitou vědeckou pomůckou, i 'snad 
až budeme míti :] jiné učebni,ce, jiniOu methodou zprawvané. Bylo by 
Ha př. důlež!i!,o, alby,chom měli přehled nového bádání; jJruterpo~ačního, 
v jeho,ž S'věNe se u,ku jeví č,isté Iprá'V'ořímS'ké , talk rozdiílné otd 'toho, 
'co bylo za právo římské po'V,aŽlO'váno, a'bychom tedy měli u,čeblllici 
podávající právo kla'sické a právo JusoHniánslké jako dva rozdílné 
ceLky, v rnnohém základnim poj,etí sobě téměř cizí, iak jest podáno 
na př. v učebnki Pietra Bonf,wnrt,e,. Jsou i 'jQné methody, m'o'žné a jest 
rozhodně důležito, aby naši 'Sltuduiíd 'i badatelé nebyli odkázáni lna 
jedinou učebnici ; obrácen,ě Ipak i'est si přáti, aby učebníl dílo, Hey
rovského nebyl,o tak záhy »l"'o!ze1bránlo«. 

To, 'co bylo uvedeno o uóebnki Heymvského, jest záwven 
dokladem jeho vyn'ikaiíd č~nnosf,j 'badaltelslké. Zv'láštním mohutným 
dokumentem jeho činno'sti jsou j.eh'O studáeo civilním procesu řím
ském, vyšlé v četnÝ'ch r'očnícÍ'Ch Shor:n~ku větd právních a státtnícb, 
imponuifcí všemi t.ěmi vlastnostmi, jež j1s1ou známy již z jeho učeb
nice. Doufejme, že bude autoru ,dopřáno, aby řadu ,těchto. vyniJka
iídch statí spoj.il v jediné velcdí'110 'o ciV1i1ním procesu římském. 
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