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Ani historický, mli sociologický smě r v právní nauce se neobejde bez pomoci výzkumů ja,z ykozpytných. Sociologický směr
jim bude přáti měrou značnou, protože soc,i ologie se vyznačuje
při své metodologické neustálenosti tím, že užívá výsledků nejrůznějších pomocných disciplin. Zájem školy sociologicko-právní
je však odlišný od zájmu školy historicko-právní. Skola. historicko-právní přeje erudici gra,m a.ticko-filologické, kdežto sociologii imponuje více linguistická psychologie 3J srovnávací jazykozpyt toho druhu, který dbá zřetelll národně či lidolvě psychologických. Na př. mnoha sociology sdílené přesvědčení, že
kmenové kolektivní seběvědomí skupin lidí primitivních kultur
předchází sebevědomí individuelnímu, bude podepřeno jazykozpytnj'rm zkoumáním vývoje slovních částic ekvivalentních našim náměstkám my a j á. Že problém v)Tchodiska v}-Tvoje spo-lečenské organisa,c e bude za.jíma,t i i prá,v ní nauku sociologicky
založenou, je jisté.
Též t'elolJ.'ie p'l',áiVa" vyhudŮ'v:aná metodou nOlflmati vni, miuJs,í Sl8
zah3Tva,ti pT'oiblémy jalz,yko~ými. Ne', že by jim poskytla mistra
přimo v:e ISlVlé/ffi systémlU, all e hlavně lJIl"'OtiO, ž'e jle:s t jí př'e~oná,VJaiti
p~ekálžky plY1l1JŮ1uci 'Z TI8ISlfIoVlI1aillOiSti lŮ'gických a gramiat1ckýcih
kategorií. Ka,ždlé vědec,ké myš[eru TIllUisí :p~ekonávati oibti'ž,e
v.zniikJé tím, 'žle pOljlmJŮ'výinů znaky j~lOru slŮ'va nutně z,a ,t íž,elJ.lá
mnohovýznaiIll1Ilostí mnohem Lépe by vj1ho,voiVaJ.y zna,čky ,
ktl8lI'é hy kryly pfesiJ]ě' určený pojmový OIbsla n. Ději ,SIe pokUlSij'
v t,om směru, kt,eil~él jslOu }iž: zna,čriě pokro,cilé: - t.. Z-;V. s-ymlholick.á
~o.gika. Bylo hy prl'OIsrpěšlIlé užilit jleói mie,todly k sta,n,ov,oof fOilmrtlih
základních pojmoiV'ýlch vz,taihů l1'm"m:altivního' s;YlSltému }J,o,z nánÍ.
T~ntoik!rárt j1
elsrt s,e nám 'z ahýwa,t i ipil'oib[lé my linguiŮSit.iky z duvodu
speciálního, v y r o v n a t i set Ol tiž s II á m i t k o II j a, z y k 0vě-dného
rá,zu vy :s .love.nou proti norma,tivní
t ,e orii.
E r n .s t S c 11 w i n d ve slv ý.c h Grundwa,g en uniL Grundfragen
des: Relclhts. (Max Hueib1e:r, Veda'gi, MUl1'che!ll, 1928) vytýká, l1'm"ma,tiJvtrli teo1rii;žl81 11iepofUJžila, a;ž dosud při .p:o~.náváiIlí práiV:a ,c e!l1néiho
po'z náva,c,i ho piI "ostfedku, kterým jlels1t j:az;ylk. (St,r . 3'l. c. d.)
Dříve nežli uved.eme pOdl.'!OÍblll'ěji .s,tano'v isko S'chwindo,v o a jeho
další ruálmitky a nelz, j.e podroibíllJlJe r,o,zhOlru, j'e st nutné, abychom
u:po:zm'mli 00, to', 'Ž.e j.a,z yk jlel jeiVie m, VleilImi iSllo1žilt,ý m a, žie: v: mnohém ohJediu nemám,e O' něm; mnoho, určitých poQ;I113"tik'ů. Ja,z,yk
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má S,VíOU ,sltr:á!llku J.ogickou, gTama,tick'oUI, f}T1s,i ologlckou, fone-tickoiLl ,a piS~I Cill01b:gicJ.wu, jle!ho' rozViolj jel rO lzlpll10lsItiřen v 6a,sle, č,asorvá rozloh.a tohlolt)o' ro,z,v:o'jie' je veLmd. úc;t yhodná, al ISPOIa-t
s d'ěljiinarrni l1dls,tV1a vúhec. Je tle dy jisté~ Zle ja,z yk j;e 'C!enuÝ:ffi a
důlez.itý1J.u p[iedllTI:ětlem poznám i poználV'ad:n1J prnslt,ř'edkem, a[e
zde jiz, je třl elha ISle [DMi na, IpiOIZIOI]}U' a doh11e, 11,olZlišlo valt i mlelZi
jaz,ykern1 ja.1\:.o' přeld/mlětlelln. po!znám a, j,a'z;ykem jako pll'los,t:ř:edlkem
-poz,n:1v;alC'ím:. UCSinlÍJmje,-li ji3JZy1k pĎedJmětJerrn po,zn:átní, mUlžiem~' si
zvoliti j!edlllu j'e ho :stránku a tu podrobitá s,y:slt8>ma,t~c.kémllll zk,olumání. A1e ten, lwmiU jlB> j,alziYk :polznáJVIa~CIÍIm [l["o,slt,ř,edkeilIlJ, rti. ji. kleLo
če~rpá, z j1
elvU lil1igllilsrticiKýcih poznatky pro lwc.itý úc.el, tOllllU
hro.z.í nelbezpe či, ž'e se ne(10IlnŮ!Žle pOlz natkú d:0;S1t,i přle: snýclh a zle se
nU,l nelpod:ai'í Ulf!čďti }edli'Clll SlplťáiV!Thý sm:ys~, dlolsia h a, clenu. T,o proif;O' ,
že nemůžl81 yedukoVia,ti libovoiLně s,loziÍ:tolslt jleiv11 linguisiŤ.ickýclh ,
nýbrž mus.í s nimi. pOč.Íit,a.ti SI81z:ře,tele,m kJ tomu, jak jiSl OU spo~eilliy,
jak SiQUv:1:S,í: s vlalsitnim plř:edm;ě:t, eml, jleh:už pJ.'ostředk,eI111 po,ziJlál11í
ja,z y kiolv é j,e vy mají brýti v tom.t,o piípaid.ě; teorr.elt]cké: ,Siy,s,t.e!ll1'a,tické piolzná,ní' j;a, z.yi],\:lOiV'ědlJ1é neděje s,e však 'Zlal positivnlÍa11l, konkr etnÍml úČ' e '~em:.
Sc;hw1nd VJTV.oIZ'Llje: erbymologicky pfl!V:od němle,ckého S'llo,v a
-R ,e ch t z, adjeffitiv,a, retlJltlaz, které, ji8' pailticipiá11liéhn pll'vo,dlu, ~t
slovnillclh ekviv,a~eJlitll tol1io! s~olva v jmých ja;ziJ'lckh g8llm1lálDlskýlch.
j'a k'olz, i v j.a,zylmvém základu slova-nské11'1 a romá,11iském, a. 1\:io:l1'či
svou. a,nalyslu z,ávě'Dem: Die,s,er CheiJ.1h1ick uhelralle alten Sl)r~ch1ichen AusdJ'ruclfue; we~ch8' V10íJ1 Reclh t unCL Unreclht l1Jllld VOIlll
Ge,S1etz iSíplrechen, we:ist unsa.uf d~le Deutu;ng .(Lels Richtigen, Ge-radJoo, F'estg1eLtegten, ich mlOclh t,e sia,gien dleis, "R,ecil1-tell'1" hlÍn. NiIl'gl8J);ĎJs' iJSlt d:a hei dleJ' Ge:&anke dlels, SOlp lel11iS in die' Sprafch:e' a,ufg1eklollIllIlllen. Demgeg~eniiher ersclh einlt, ,elS' als ein g~8!l'ald8'z,u rt,oHkiihnes
Ul1ltell"l1Jehmen, den Sollgedan.:k>en ,a ls das WI6!SI811J - a.)Jes: Re,c hte's
ail1;z,uneilunen. Hochst.ens, s!ekundal" als, ei:n.er Beg;]eit,e!ťs1che!inung
kann IDlaill iJmJ Zus:ailIlll11l8lnJhall1g.,e, můt dem Re:chte in -cleml Sihulle vom
BoHen s!p[l"ed1IelJ1, als. dlell1 bet,e iligten Rle lclht,sik~·eiseIl' nahiegele 'gt
T\DJď ,aJllemlp~oihilieill:; ,a'Uch allllblefíohl,elll wiifd', dlem bes.teh1e'l1Jdien
'R.echte g1ermaB si.cn 'z u veiI'haJtlen. (S~Iť. 34. c. d:.)
Z nalš1eho TOlzhOll'U prlOibilélInJŮi, kt,elrýtrnl budeme l'e'a.gnvat na
Schmil1JC1orvy námitky, vypilyne>, žie jledinoru z.áiC11if'arrou z' di1Jei,an.t,s:kýclh zilllla,tků j1elst spráivIlé odlliš elJ1í Tů:zlných pO!ználVa,cich
IDO'Z:nOSlt,í ,a! j:a,siIlé V1ěldhmf 0 \ jiej~clh dos,a hu i oIDlelz,enosti.
S,chwindJ !Sle o,p~T' á O> výklad etymlo'l ogický. Dl1Ie,s V1~l a.k jle
ze-ela ne,sípiorn'ě diokáz,ánol, zle není úzkého vnith1illlo zlá,klolllnélho
funk,cioneLniJho v1z.taihru Illl/e'zi 'zlVukofV'ýlm mlaltleriál!em slov3J a, jeho
~dJe,orv'ýllnl oibs,ail1em,. V~:t,aJ1J mezi nimi jest z,c:ela kOl1vencionelní.
SvýJc,a["siký lingudsta, dle Sa,u slsrureo vyjáldÍ':iJ1J to :sJ:oiVfy: Le sli gne
linguislt.iquB> 'e,s:t ,ariblÍtlra~re (t. j. 'z ,nalčka, ljm,guils tt.~cká jle nbovolná).
V dŮlsJJedku tlolho není télž ' V'zádle mné fU11Jkcionemi z,áJl{jo'l1JI1é, pod~e
neměI1l11iéího> p:l"aiV~d['a :sle d'ě jlí Clí z,á,visliolslt i ve v)rvolji zvukov.é; :1,
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ideoVlé st,r áll lky sJ'OiVa,. Z úvah dle' SaíUJstsiUJr'e:ových a jlelhO' žiá kfl
(uvád~m,e zde výSlledky, ke roteTým dOtš la l:i:nguistická š1
rooJa,
ktetrá vždy úzkosltlivě dbala p[obJém'Ů ffiletodol1ogický1OO) jtelslt
jta lsné; že etymO'logie p\ra,c uje m,e todou popisu ne dost,i slOustatVnéhOt a ž,e' jleljlÍm polem je, komplex p["obJémů p[ř'evá;žně s,amjQIúčelný. Obecně nelz,e 81tYlnolo,g ickýclh ná~etzů a 'Ohjevů uplatňo
vati v úzké s:O'tuviJSIlOSlt i s problémy tralI1sfornl~c;e ideového obs,a hu
a V}Tznamu slova., které souvisí často s vlivy zcela jinými, nežli
kte'r é j.Stou na dosah zd[Štťování etyrrnolog1JckJélmru. Plr10blémy změiDJy
ideového obsahu slo'-v a jlSlo u př,edrmětem sacrlltoslta,tné naíUky, z,v ané
semasiologi1e čili sem~tll;t,ika. E,t ymoJ,o gie se, s,arma opiTá někdy o
s,em,a.ntiku, ale j!indy též o fOIletiku, morfologii a,td.., bez ohledu
na stelIIl,a,llttiku neb'Osl8' v~'zta,bem k ,slerm~tilce jen velmi vo]nýln.
(SrO'v. o nespolehlivosti etYlIlioJogie též de Sa,uIS1srure" Gours dle
Linguistique Gérné["ale; II-me, éd.ition. Pay'Ot. Pia ris,. 1922. Srbr. 307
a n.) Prov,e dem,e-li vš,a k šetř, ení, prihl~žtejíct8 k sltrálIlcte, smnanti'c ké,
dospě}eme k 'clel1lným výs~edJkŮiill, mluvicím s,p~š:e pro te'Orr u
norma.tiV1lÍJ.
J 'e rue,sipOtrné,ž,e slO'vo R e c h t je: piairtidpiálnél10 pŮV10,d!tt
a StouvistÍ se s.lovelste m" j,ehO'ž koiř' eill je v l:altinskérm siLovesiB
r e g erB. (Kluge, E,tymlO,logi:s,ches Wortetrhuch d,e r deuts,c hen
Spra,che. Stt raBburg. T'riibrne~. 1910. Stit. 367-8; GrimlIn, Deutsc,h es Wort8lrhuch, VIII, 1893. 8ttr. 364-5 asltr. 387.) R'O'vně'ž
franco'Uz,s ké d r o i ,t pochází z latinského participia perfekti
pasts ivi di rec t u.s od .sl'Orvesla dirigere. (Hait,zreld-DaJ.'lIIlletSteterrThoma,s. Dictionnaire général de la langue frangaise. Paris. 1910.
St,r. 796-7.) "Rec,h t" v:e srvém významu patrucipiálném: znamenalo by t,e dy něco nalforvnaiOJého,; uiplfafVIe,n ého', nařizenéh'O,~
pevně, Slta,nofV1e[1ého, t. j. V ,o boru jU!rilsit ickém znamelThalo, by to
příka,z" normu. Part. ptEJlt f. pas. traillls.itivn:ho ,slorv'es.a předpokládlá
subjekt i objekt 'silorvesrného ďění, sub;j,e kt a ohj1e kt normy, dané
p~rtic!ipiem, z něholž pO'v/s t,a l0 recht i dtroiJtt. Poj1
eiIll nonny S:OtU:s tavy n'Orma,t ivní, g 'e s O' II t, zn.aJllienaJ by jle u zobdektivisované a
odosobněné pfŮ'Vloooí r ,e c' h 'Ít neho, d. rO' i t. Kdiy1Ž s,e však zalčalo
už.ívatti sJorva v8Icht V' techlIŮckém SlThy,sJu juristickém (není tilIn
řeČtmlJO: právně vědeckém), hyl uiŽ prŮViOtdn[ }elho participiální
v}T'z nam setřen ,a SoOUIV1SIOlSlt jte ho s,e sJoIV,elS8lll mén'ě ja,sná ne:ž
souvislost latinského r ,e c t u s Ste slorvelsle m r '81 g e r 'e a di r e ct li S s,e s~ovels :em di r i g e r e. (Grimm:, DelUts.chelSl Worterbuch,
VIII, str. 387.) Slo'v~a SI81 UJžlÍ'valo již, dřÍJVíe, v ohecném význarmu
adjektivlIlérml. Avšak tortJo subs,tantivulffi přes. to' v pOlz.dělj,šim
vývojl nabývalo id,e ového oblsta hu blizkého idJe,i povinno!s,t i, oo~.
svědčí o tom, ž'e byla vždy tuš,eillJa pfevaha IlOrn113.ltivního Chaíl"a"kteru všeho toho, c,o slouvis.í St p rálVem:. Při Uir'čovám.í význ,amlu:
slorva Recht j.a ko ,siUhstantiv:a :st,aLIlJo'Ví Grimrml: " J HSt tlO a,s,i po-měrně pozdně, s,eohj, ervi~IŠtÍ sl0'vo, které p~edptok~áid.á ro'z l čl, ooěnou
společnost" proniknutou ,oibecrnÝJffi sipoJ:elc!nýrrn v'ědlomim., a jleslt
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výrwzlelID iplro' pevné pos,ta;v;enÍ ka,ždéiho }ednOltliv:ce upros,třed
ta,kOrvého rOlz ,členění: R,elcht zna;mená upravený pomiělf a z něho
vyplývajicí výkon, jaJko-ž i na něm se. z.akláda.j Lcí nárok; dále
pak nomulU, kte,r á j.e ro,zlhodmá pro' tem s'pol,e,č;elIliský řádJ." Grimm
rozlišu.je pak ,,1. Recht j~kOlžto subdekti'V'ní pojem", IDle'Zi }elhož
pfíklady uvádí o'zn,a, Člení pevného pOls,t:avooí up~osrt:.řed spoleóe:ns;kéiho ř'áidu: "Das Rl8cht }els.t nej[YfV1el Bohem stano'Vielllý řádJ~
který UJ1"črudl e, kaž;dJému na ceJý žiViot pevné pOlslta.vení a podmtlňujie s ním slpojleiJ.1:áJ opl'ávnění a porvinnos,t i."
Je vid'ět, že te'lllt,o< výzJlJam ,s,lorva, R,e dlt jle, mlllohem blil7šlÍ
idJei povinnosti, nelž jakém.1lUk'Oiliv vyznamiU j,inémJU. Jest to' patrn'é
i z jiných dokladu UJživání s[lo'va R.eclht, na př. z, errnř'íitili j:eislt
opsái1Jlo v plfatlIllene'c h rČle:nim: mens,cihliche,s: Recht be,g€ln (Lexer,
HaI1Jdwh. 2, 3'78). Jeslt tu IDo-žno mluviti O< nějakélm id.e,o vém obsahu blízkém významrUJ " oplfá,vnění"? Jels t po,dJotknouti~ 'Žle, SIlDIr 't
zde není k,a,usáln'ě determinovanou nUJtn:ols tí, nýbrž naplněniJm
bož,ského, řádu, neh, jak VJ1srvě,tlujie Girimm.1l, srpJněním pOlvinnosrt:.i
vlz hledem' k zosobněné SlJI],[l' ti. (Gr. VV., SI. 366. VIII).
Grimm rozlišuje dále: "II. R<elcht v obdektivlliÍ'm smYIs,lu":
kt8ll'Ýž,t o význam UI'0ulÍle' jako "mlra:vním zlákone1l111 d:anou normu,
před!p'ÍJs, pro na,šle, 1ll1l' alvni jlednáLllí" (Grr. W., H. 371), uv:ádí
množství příkladů, a UJf0uje <L'tie: ,.III. ZvláJště boihatě se vy-,
vinul,o' od ne:jlsltaI1Ši!Clll dob a, na podkla~ě, před:eŠllého významu
Redlt v už,šiJn juristiek,ém smyslu p!fávní normy a z, něho vyplývad'Ícího R-elcht jk1.ffio záJmrnné l1iorrmy, k'DeTá řídí pOSlt,aveillÍ člověka
Y Sítá:tninl hytí podl,e, mdry svodtí z,á;vmz[1Jolsm." (Str. 375.) Mezi
lexikálními dlOkladry jle množls tvi příkladťl i jiného rá,zu, aJe, jak
je patrné, p!řeva~u.j,e v době s,ta,rš,j VÝZa:tailll bHzký id,ei po,v innoslt i.
Ú.st,řed~1Ím podm'e m nO'TIn.ativního ijJIo~náa1í ptráva jle pojem
povinnoslti. Mohlo sle' jím sltát. dlolcle~a doihř, e' pojem -, 0,z:n a6ený sJlo'vem ,~prárv'O", "R,echt", "dlroit", jak vyplývá z př'edcho'z~c;h dokladů, kdybry se pf'edJs,tavový obsah těch sJo'V nebyl vyvinul
s!měrem jmýlII1. 00' rozhodlo o tom" i~31 SIB něktieifé slorvo- s,tru1o
vhodu}Tffi pojmorvým, zna.ffiem, llII"čité po'Znávací SIOiUJSlt avy, nelb oli:
]JlfOČ s,e něllliti8Télmu slorvll do-st~ piřesněji vyhraněného podmo,vého obsnl1u nežli jinému, třeba obsahově blízkému, pr,o to není
lz,e sltail1lorviti spo,leh1ivého obecného pra:vidla,. Ka~d~ takový
pří,pad rrruáJ SiV10U historii z:v[á;š,tmtL Pro náš ptř~ipad! nellml/ž'elIlllel zd1e
podJati naprosto určitého vysíVětlem; vyža.dloV'aJo bry to oiblš:írnlé
prác,e zyláJštm, Mlelf'á bry IDíUSila veffili širocle obs~[lolUJti dějiny
myšlení určitého období. Slo'v ník Sandersův (8anders Daniel,
Worteil'bruclh dieT dellltschen Spra,che.. Mit B81leg,ell VDll Luther biis
auf die Ge~enw~tJ-t. 'Vigand, Leipzig 1876) obsahující d'oklrudy od
Luthera po naši dobu, má. již význam slova Rl8loort důs~edl1ě ordpo,v ídaj:d SIlllyslu dlne:š ního běžnéiho významu tohlO slova. Gri~
mův sJorvnák pn U!f'čování vývojel významové slurániky sJJorva,
po'čáltá i s dokladlY sltaJl~šílmJi, kt;erýffiJ jes.t přikláilána v,e liká

14
váha.: 1) Vlivem ellTI[l'lHSmU vz·kří, šeil1ého l"ernaiiSISlatl1lc,í l'o·zk"vetJo ·
pOIZnatl11 :přirodov;ěidiecko-ka.llisáJ!l1i, které pOIt[a,črilo i IDI()IZn<o<SltI rlO'Zv:od:e SOiU!s,t~aiVl1ého po'zl1!állliÍ !l1loir!r nativního'. Zdlá se, 'zle, to j'e jle dnou
z. p[fičin deviace , zá[dadrní Q::JIř'eids,ta-vy pit ávnÍho v'ědě'llí, ktle[·'éimill.
z8lča,}o' blýt činěno, v nové ,<toibě náls,iH. IlTIietlOrdJoilJOrg1!0kiy llerpřimlě'ře
ným prodeitiÍmi piřir:olz , eno-p['á,vrním a. hils~OiJ"ickJoL-prrárv1nírm, j,eholž
metoda poznáni jle. kauslálrni.
CeHmiml mrůJžlelIllIe říci" že plr ávo (Vle SIll1IYshl .p r ,á v II i h<y.
vědění, neboť nemůže jíti o žádnou jinou konce,p ci v souvislosti
se 8chrwinidoIV01l po~eJILikiou) hylO', neh Ml)ie( řeČJelIlo" t.ol, co< Slev lU'čitých dJoibláJcih z,a pr'á;Vio, pokláid a,lo, bylo' nlelsO'l1srta,VQ'ťýlIl1l komp1exem v' ěd.ěnÍ' ve s,}U:žibráiCh ur,čitého obroru siku:t l e l čil1:osti 2), UJŽ:iúelč
ného a, vedoucího, k úspě,crhu v U01čitýcih kOTIlkré~,ní,ch prři1;llailledl,
Základ/ní e~eill1iel]1ltly tO~lo{)1ti(), nesloiLlJs,tajVlfiého věděn~ Sl8 o'Višle m mlěnily
DocUe' pov'a hy drob~, pod různými náhodnými vlivy 3). Toto
vědJěnÍ l1Ienlěl0' svého m' e t <O< d 0,1 O< g i c' k y úsít,ředlni.hO' prOdmrtl,
kit:e;rý hy s:Vlljl obsah mlělI1iti nemohl. T:elll mlů,ž,el lnÍti jmlJ věd,ěillÍ
s,ou:staiVné a, tía:n ono nebylo al neniÍ: júm, v panujíeí nall'CI8' ani
di[}j8S 4).
SchwinJdloiV:a, :?tll'g:um!ent3Jc,el b~ mohla, b:ý,t i úěinn;á, kdyb~y dokláJz,a,l exislt,en,ci e,x aktnÍ prrajv;orvěd1nél slOiUJst,aíV'y po'znáJní: j'ejÍll1z
10' g i c k y ú;s,t,ř,edl1:Ím. plOdlrniem by byl poj,e m ozna, čený slovem
Rre,c ht, které by miělo , význam" jaký mu 8c,hwindl přiJklliád!á:.
ÚSlt~ledh1ím pOdmielIl11 1101fllllIati'Vl'1íhrOt pOlzn.áill!Í prrálV'a je .porjie'llli
povinlIlos:tia, prostlaíVie nt j'8ho v sousrtaiV'ě neni Slcihwin:dovými námitkami nij!ak. :oa:e,s:elllo'. Pročl S18, t,í:m po!jm,eiln nestal pro<j1e m
o'z na,C,eil1()T J8~ovem "Rercht", "dlro~,t" : o. tom jSlTIle se zrmlÍnili.
Stojí za, pOfV!š imnu tí, ž:e. i jtinlde na,ch.á~ím81 posunuti idJeorvého<
1) Je weite1' aufwarts e1' klimmen kann (d. h. wer unsere Sprache
erforscht), desto schoner und vollkommener dtinkt ihm die liebliche Gestalt der Sprache, je naher er ihrer jetzigen Fassung tritt, desto weher
tut ihn jene Macht und Gewandheit der Form in Abnahme und VerfalI
finden. (Grimm, D. W. I. Předmluva, str. III.) Grimm cení nejvíce·
středohornoněmeckou periodu.
2) Rovněž tak jím byla matematika, dříve než byla pojata abstraktně a systematicky. Bližší viz Essertier D., iLes formes inférieures de l'explication. Paris 1927, str. 113. Autor uvádí. co známe podle papyrů 'l, matematiky egyptské: seznamy velmi rozsáhlé a nesoustavné, pravidla o'
převádění zlomků, konkretní řešení jednotlivých příkladů, užitečných
v speciálním ohledu, ale aniž by byla mezi nimi spojitost. V tomto vě
dění bez soustavné základny, bez teorie, nebylo po 2000 let vývoje. (Str312 c. d.). Jest to argumentem pro kritiku positivistického evolucionismu, který by chtěl předpokládati "vývoj", dějící se mechanicky.
13) Vyšetřit, jak se měnily a jakými vlivy, k tomu by mohla přispět
právní historie, orientovaná vztahem k s y s tem a t i c k é m u poznání
práya ..
-1) Zdá se, že i současná panující nauka považuje metodu a formu
za něco nedůležitého, co má snad jen cenu didaktickou. Zatím však metoda a forma ve smyslu no etickém je, základem vší intelektuální, vědecké
kultury, jak nestačili zdůrazňovati všichni myslitelé, na nichž stojí na,še
novodobá v zdělanost - ocl Descartesa až po Nietzscheho.
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v kOll11[llex "ll u\f, či.téiho ohoru vědlění. N'a příklaJd' v psychologii: . Je jisté, ž~e se viždry tě1žily pO'znatky tohoto, oboru za,s e
oVJš,errll ne, sousta,vně' . 'taková; d.uš:eiVěd!a slolUjžiIa jledlnak odj~.k
živa praxi ,vychoV'a,telsi.ké 2J v náholž~e!IlISlffiém středověku pralXi
1,/porvědnické, . U Isrti.edověk.ý' clh a.uto'rů nachálzLÍlmIe. Vlelimi siUbtilní
l',o zhory d'tllš:ezpytlIlé. NYIÚ, co udělala ps,y chologie modlerní? Vyloučila úSlt~' edni, s ta ti c, k Ý pojem du!š,el z, toho,t o oboru m'YlŠ1em
a. hudllj,e. srvůj sy-stém, na d y II a mi c k é ID: zákl3Jdě vnitřního,
d 'ě n í, kt:eT'é na,z,ýV'á něwdy t,a ké d~šieV'niÍJID.l, ale, jen oib["azně. Budie
jí někdo, vytýkat t.en odJkllon od IlJervědeck.é pfedJ~tavy .dušel ?
Rovněž t;ak: se tOl mláJ v mla,te~:Ili3!tice s' po'j memi ČfsJJa.. V nevědJe'cklé',
lidJorvíé př'eds>tavě člsilJa, je. obsa,ž:e n určitý pOloe1t, věcí hma,t a.telný1cili,.
Osta,tně touž poc'edstalVlt1j mál }e1š ltě v UT'čit,ých případecih Kant
cVo,r ovka, Kantova filosofie v:e s.vých vzt:a ,ziiclh k V'ě.dáJm exaktním. Praha. 1934. St,l". 41.); a,čk;ol1v j~ II P'yítJhag'O,r a jlSIQIU pokus,y
o ahSltraiktll1;Í poj:etí č,ísla. (ESSI8Tti.e[f, c:. d., s.tr.. 27.) Nyní, kd~ž
dospěla. 111larb ema,t ika kaibls:1:iraktn~miU po:jmu č:íisJa" brUJdle, děj e,pli.s,ec
po,č,t.ářstvi z,el siV'éh.o' hlemska hlstOifickéih.o vytj'Tlm ,t zákla-dlnÍIDill
po,j'lllu ma.t ,emla -tiky nedlQ!s.t altky?
DOISrtáválffi18> .se nyní k výsl!edku, .a V'ý'ťěIŽ.kJU sivých úvah:
Určiti, j,a kou funkci má. v syst.émH. pojmů UTč~tý jieh'Ú, ěl'en, je
prohlémeill1 auto!fiomním té S'amotn:é s'ÚustaiVy. Z naši'c h ú"V'ah j1e
také p.altll'llé, ž;el vědění ll18Sl0 u1sltaiVl1é (do kter'é hol hývá, přilIllÍs1eno
i mnoho prvků neint,elektUiáJ.a.1:Ílc h, na. př. €lmlQltiVl1Í'cha, válnícih),
kt,e ['é pfedclhálú :po'z nlá nÍ s.olu staIVné'ill.illl, IDlú;ž,e mílt i tiUšle nÍ O> slpfráJvném základ!u pOlzná,iIlJÍ utrčitélho' druhu, mri1žie' hýti jle ho' pfedobir3lzle m" tÍ"ehažie nédlOlkonalým, 5e-li 'OnO! vědlělJl!Í jie!Il pll'OlSt,O' Illlle,to~
dnlogicikých př1edsudkťl a, nerpřimlěřielllé z,áhladlJ?í mle,t odické ko~n..
c1epc:e. J e,slt to pi'1Jro'z,ené a pochopiteJné z'e, základll!ího, idle,alis,tilCrkého hledisk.a, filnso,f ickéfhQl, kt,eifé je. piř-eéLpokladem nOT!Il1ia tivnilio
poznám a, z kterého vy.p~ývá, ž,e poznáiV'alC'Ímli.. formla m[ a,pnolJ.'nÍ'lni
pozná,váme nutně p~edimě,t poznám. Ta, n le;vyhl1'Utdná, ZáiVi,s.Jost
]e zde dána s obou stran, se strany obsahu i formy, má-li se
p oznání uskute,cniti. Tak zV'. výv,o j intelektuáJnÍ kultury spo~
čivá v tom, žie si čl, ov'ěk jasíIlJěói urvědomu}e, .své, poznávac~
mQlzlliolslti.

