
T. SATURNÍK: 

Poznámky k dějinám práva soukromého II Slovanů 
v dobách starších. 

Není pochybnosti, 'že věcná a poctivá kritika hraje v životě 
vědeckém významnou roli; vědecká práce se jí prohlubuje a kri
tisované problémy se osvětluj í z různých stránek. Za nestrannou 
al spravedlivou kritiku svého díla je každý badatel také vděčen ; 
budí se jí zájem veřejnosti o jeho činnost. Ovšem nutno vý
slovně zdůrazniti, že jen za nestrannou a spravedlivou kritiku. 

Poslední má práce, kterou jsem sepsal pro Niederlovy 
»Slovanské starožitnosh«, obsahující výklad o právu soukro
mém u Slovanů v dobách staršíoh, dala popud profesoru Dr. R. 
Ra u se her o v i, řediteli ústavu slovanských práv při uni
versitě v Bratislavě a jeho švagrovi prof. Dr . . Františku Č á.:. 
ci o v i z · university brněnské k odmítavé kritice mého díla. 
Mezi oběma kritikami jest jistý rozdíl; kdežto Cádova kritika 
zachovává aspoň zdánlivě nestJ:;anný ráz, je kritika Rauscherova 
vysloveně tendenční a nesnaží se tOl ani nijak zakrýti. Rodinná 
kritika má arci již svou povahou zvláštní příchuť, nikoli právě 
nejlepší. O tom krátce promluvíme na ko:nci našich poznámek ; 
v prvé řadě hudeme se zabývati kritikou, neboť mlčeti k úto
kům v ní obsaženým nebylo by na místě a mohlo by býti i křivě 
vykládáno. 

* 
Prof. Dr. Rudolf R a u s che r, ředitel ústavu slovanských 

práv při Komenského universitě v Bratislavě, oděl svou kritiku 
do zvláštní brožury, které dal název »N ě k o I i k ú vah 
o programu a cílech slovanských právních 
děj i n«. První část její obsahuje přehled programatické 
práce o úkolu a cílech slova:nských právních dějin od r. 1900 
jakož i přehled nových děl systematických z těchto dějin; druhá 
část věnována je kritice mého spisu. Obé tvoří jednotný celek, 
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takže jsme nuceni 'zabývati se i prvou částí vývodů Ra'ti'schera. 
V tom směru řekneme hned otevřeně, že s různými jeho vývody 
nejen. nesouhlasíme, nýbrž že by s nimi ani nesouhlasili ti autoři, 
jichž se ve svých úvahách dovolává, neboť tvrdí o nich věci, 
kterých tito nikdy nehlásali. 

»Není sporu o tom - počíná svůj výklad autor - že práce 
Balzerova o srovnávacích dějinách slovanských práv, vyšlá roku 
1900, značí ve vědě slovanských právních dějin meZ'ník.« Balzer 
chtěl prý svou prací dosáhnouti usměrnění vědeckého zkoumání 
právních dějin slovanských, 'a to se mu skutečně také podařilo 
(podle mínění autorova). Hned na dalších stránkách dovo,lává 
se však Rauscher spisu Kadlcových, Zigela a Taranovského, 
kteří naproti Balzerovi zastávají názory j i n é. Taranovskij 
na př. tvrdí (Y BOA Y '~ rCTopHjy CJ10Bf:: I-IeEEX nl \ ~i.13H' 1 II. vyd., 
Bělehrad 1933, str. 254), že negativní Balzerovo stanovisko co 
do samostatnosti účelu srovnávacích dějin slovanských práv je 
nepřijatelno , ježto není pro to náležitých důvodů, a Ů j a k o
n o v ve zvláštním článku, jenž vyšel též r. 1900, dokonce exi
stenci jednotného práva slovanského popře1. 1 ) Odkud jest tedy 
odůvodněno tvrzení, že se Balzerovi pod a ř i I o usměrniti vě
decké zkoumání slovanských dějin právních? Jsou-li pak v ně
čem mínění různá, jak možno je tvrditi, že určité dílo znamená 
nes por n ě počátek nějaké nové epochy? Dalo by se namít
nouti, že rozhodnou jest v tom směru novost pojetí daného pro
blému, avšak i tehdy by takové tvrzení neobstálo. Skromný 
Balzer nemínil svou prací (jež byla sjezdovou přednáškou na 
III. sjezdu polských historiků v Krakově dne 4. července 1900) 
zaváděti snad nějaké dalekosáhlé 'novoty, nýbrž jen jasněji 

vytknouti cíl, k němuž vědecká tvorba v oboru slovanských 
právních dějin tehdy nedospěla .pro jisté vady badatelské me
tody.2 ) Avšak 'ani v tom směru nepotkal se Balzer s obecným 
souhlasem, jak svědčí rozprava Kadlcova ve Sborníku věd 

právních a státních r. 1901.3
) Prof. T:aranovskij dokonce tvrdí, 

1)' Vii ,str. 9i. " 
2) S'ry. Oswald B a ,Iz er, HiS'torya IPOTÓWnawcza ,praw .slowianskidi~ 

Glówne Ikie:rnmiki' 'rozwoju nauki i jejistotne zadanie (IStudya nad 'hisitory~ 
prawa Ipo1skiego, tom. I. 'z'eS'zyt 5, Lwów 1'90'0, Istr. 314) . . 

3) Základní otázky slovanských <p'rávnichdějin, s,tr. 99 a násl. 
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že Balzerův pro.gram v So.bě obrazil tO', CO' se už průvádělů v uni
ver.sitních přednáškách na tehdejších třech existujících · kate
drách dějin slůvanských práv - ve Varšavě průf. Ziegelem, 
v Praze prof. Kadlcem a v Bělehradě průf. Mijuškůvičem.4 ) 

V důkladném pak rozbůru Balzerů~a spisu, který podal Tara
nůvskij ve svém úvodu dO' dějin slůvanských práv, .pak přímO' 
uvádí, že rozdíl mezi starůu metůdůu a n:a:vrhůvanůu metůdO'u 

BalzerO'vůu, není půdstatnéhO' významu a že také CO' .dO' cíle, jejž 
stanůví Balzer srůvnáv:acím dějinám slůvanských práv, . není 
jehO' nůvůtářství ahsůl utní. 5 

) 

Z kritičnosti Balzero.vy vzešla prý o.bava, jak nás ujišťuje 
Rauscher, že praslo.vanské právO' nebude v dohledné době na
lezenO' a jehO' systém uskutečněn. Balzer se však vyjadřuje jinak. 
»Můžeme vskutku dosíci odhalení prvůtního. práva slůvanskéhů, 
aspůň z části nebO' ve zlomcích, jak někdy skutečně existů

valů a zavazůvalů, třebas že O' něm žádný pramen přÍlnů a vý
razně nemluví. Jestliže by pak za půmůci uvedených prů

středků (tO' jest metůdy srůvnávací a zpětnéhO' usuzůvání) se 
nám půda'řilů ůdkrýti v něm též určitá stadia vývůje, tedy 
bychO'm můhli již mluviti o. histO'rii práva slůvanskéhů.« Balzer 
netvrdí tedy, že :by praslo.vanské právO' nebylo. v důhledné důbě 
nalezeno" nýbrž má na mysli něcO' více; jehO' histůrický v ý
v O' j, a tentO' úkůl, jak dále uvádí, po.važuje v ů b e c za nedů
sažitelný.6 ) 

Autor dále přechází k pracím průf. Karla, Kadlce, z nichž 
připůmíná předem dvě jehO' práce, a to »Několik kapitůl 

z obůru slo.vanskéhů práva«, jež vyšla v »Osvětě« r. 1894 a 
»0 úkůlu právního dějepisu slO'vanskéhů«, vydané v témž časů
pise r. 1896. O těchtO' pracích by vl'a,stně půjednávati neměl, když 
si dal úkůl podati výklad O' průgramatických pracích O' úkůlu 
a cílech slůvanských právních dějin od r. 1900, avšak nebylO' 

4) Srv. N. B. TapaHoBcI-díí, CJIaBRHCTBO HaHb rrpe)l;MeT'b FICTOplH~O

IOplf)l;FIQeClmrO FI3yf.JeHHJI (vyšll() v dne Tpy)l;bI IV. cb'Ě3)l;a PyCCHFIXb AHa)l;e

MHQeCHHX'b opraHH8a~iíí 3a rpaHH~eíí, vyd. RulSlký vědeoký institut v Běle

hradě' 1929 i! ,separ.)·, ,str. 10. 
5) Srv. TapaHoBcHH, YBO)l; y HCTOpijy CJIOBeHCHHX npllBa, 2. vyd., 

Bělehrad 1933" ,str ~.. 246. 
6) Bal 'z e r, op. dto ,str. 39' a 40. 
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by na tom konečně nic tak závadného, kdyby byl domyslil, co 
vlastně napsal. Program Kadlcův, v těchto pracích formulo
vaný, lišil se prý od Balzerova a Kadlec prý přirozeně o d p o
ví d a I na některé výtky, které vlastně byly jemu adresovány. 
Aby čtenář nebyl v pochybnostech 'O tomto tvrzení, připojil 

autor dosti dlouhé úryvky z uvedených dvou prací. 7) V tom 
nutno však spatřovati povážlivý nedostatek kritičnosti, kterou 
Rauscher tolik zdůrazňuje, neboť jak je možno napsati, že 
Kadlec odpovídal Balzerovi na výtky, když rozpravy Kadlcovy 
vyšly v r. 1894 a 1896, tedy v době, kdy Balzerov:a práce ještě 
ani neexistovala, ježto se objevila teprve r. 1900? P r avdou jest, 
že Kadlec dotkl se podrobněji ve spise »Několik kapitol z oboru 
slovanského práva« (na str. 19) jedné starší práce Balzerovy 
»0 obecnym stanie nauki prywatnego prawa polskiego i jej 
potrzeb:ach«, jež vyšla r. 1887; samozřejn1ě nemohl ani zde od
povídati na nějakou j emu učiněnou výtku, poněvadž v r. 1887 
zase Balzer o slavistovi Kadlcovi nevěděl, neboť tehdy byl Kadlec 
ještě studentem na právnické f:a,kultě. 

Zabývaje se programem slovanských právních dějin, jak 
jej formuloval Kadlec v posléze zmíněné studii, tvrdí autor, 
že Kadlec doporučuje studium práv cizích, zvláště práva řím
ského, byzantského a germánského, aby mohl právní historik 
slovanský nalézti původní prvky slovanské. Něco takového tam 
však nestojí; Kadlec zcela rozumně doporučuje při studiu práva 
jednotlivých slovanských národů methodu h i st Ú' r i c k o
s r o vn á v a c í (str. 20), načež se zabývá recepcí římského, 
byzantského, kanonického a německého práva u Slovanů ve 
stručných obrysech (str. 22- 24), kde právě historicko-sr ovná
vad studium může vésti k 'spolehlivějším výsledkům (str. 24). 
T,aké v dalším je výklad Kadleo,vy stati co do smyslu zkřiven; 
autor podkládá Kadlcovi, 'že doporučuje opatrnost i v těch pří
padech, kdy nalezneme shody mezi s lov a 'll s kým i p r á v y, 
neboť mohly vzniknouti vzáj emným působením slovanských 
práv. Zatím Kadlec povídá něco zcela jiného a to ještě vš e
ob e c ně: Teprve když právo jednotlivých národů kritičtěji jest 
prozkoun1áno, . přistoupiti lze ke sro~navacímu studiu národů 

7) R a u s che r, Několik úvah ... , str. 4. 
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souplemenných. Jsouce jednoho původu, budou míti národy tyto 
v právním svém 'životě mnohé stránky ne-li stejné, aspoň velice 
podobné. Úkolen1 právního historika bude generalisovati ty které 
právní jevy, vyskytující se u jednotlivých národů, na právo 
toho kterého plemene.!') Dále prý Kadlec přij:a.l při srovnavací 
metodě metodu popiS'nou, kterou prý zdůrazňoval při srovná
vání práv jednotlivých slovanských národů. Formulace Kadl
cova jest opět odchylná, nemluvíc jen o národech slovanských 
a je také srozumitelnější: Má-li se srovnáním dospěti ku posi
tivním výsledkům, rnusejí práva všech národú, která srovnává
me, co nejdůkladněji býti prostudována. Od popisu fakt z a č ít i 
se musí v právní historii ... Teprve tenkráte, ~dyž popsáno 
je právo toho kterého národa v nejrúznějších dobách, přikročiti 
lze ku podání historického vývoje ... Teprve když právo jednot
livých národú kritičtěji jest prozkoumáno, přistoupiti lze k srov
navacímu studiu ... 9) Z výkladu Rauscherova vlastně vyplývá, 
jakoby Kadlec radil při srovnávání práv jednotlivých národú 
zároveň práva ta teprve popisovati; tak zpozdilého nápadu 
ovšem Kadlec neměl, jak svědčí jeho srozumitelný výklad. 

Spisovatel nato přistupuje ke Kadlcovu článku »Základní 
otázky slovanských právních dějin«, v němž K:adlec podává re
ferát o práci prof. Zigela CJIaB.HHCHOe npaBO II ero llCTOpiH , 

je-ž byla uveřejněna v ruském encyklopedickém slovníku, jako,ž 
i o svrchu zmíněné práci Balzerově; k oběma podává autor své 
úvahy. Rauscher uvádí, že Kadlec se přiklonil úplně k progra
mu Zigelovu; top r Ý jed ů lež i té k o n S t a t o vat i, p r 0-

tož e K a dle c :a Ž d o-s v é s m r t i n e p o -cl :a I s a m o s t a t
n é hop r .o g r a mať i c k é hop -o jed tll á 'n í o c í: 1 -i s 1 o
van s k Ý c h p r á v n :í c h děj i n. Toto tvrzení nelze však 
nazvati jinak než ne j a p n o u p o m I u vou čestné památky 
Kadlcovy. Nejapnou proto, poněvadž autor na předchozí 

stránce svých »Úv;ah« vykládá, že u -nás to byl především Ka
dlec, který už dříve formuloval program slovanských právních 
dějin, jenž se od programu Balzerova liš i I; také Balzer v ci
tované rozpravě vytyčuje program Kadlcův jako zvláštní tedy 

8) Několik kapitol ... ,str. 216. 
9) Tamže. 
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samostatný. 10) Kterému tvrzení Rauscherovu máme tedy věřiti? 
Pokud se pak týče programu Zigelova, jest sice pravda, žeKa
dlec projevil s myšlenkami Zigelovými souhlas, avšak propra
cování metody, kterou se má dosíci prvotních praslovanských 
zásad právních, je samostatnou prací Kadlcovou, jak se snadno 
každý přesvědčí, kdo Kadlcův a Zig.elův článek na příslušných 
místech porovná.n) V dalším výkladu jsou pak myšlenky Kadl
covy opětně zkomoleny: Rauscher ve svých» Úvahách« (str. 5) 
tvrdí, že Kadlec setrval oproti Balzerovi na metodě pop i s n é, 
kdežto Kadlec praví, že v p r v n í řad ě je nutno sebraný ma
teriál slovanského práva zpracovati metodou pop i ·s n ě-s r o v
n a v a c í v hranicích právního vývoje mezi vše m i jed n o t
l i v Ý m i s lov a n s kým i n á rod y; pokud by pak badateli 
šlo o karakteristické vlastnosti práva slovanského, tedy o další 
cíl, má za nutné srovnávati dobyté výsledky s právy jiných ná
rodů.12 ) Rovněž názor Kadlcův na cíl, k němuž mají slovanské 
právní dějiny směř{)vati~ není pravdivě reprodukován. Rau
scher podotýká, že názor Kadlcův se v tom směru lišil od poj etí 
Balzerova; Kadlec prý prohlásil za cíl vědy slovanské právní 
historie nejen jej í existenci samu pro sebe, nýbrž také 'že má 
býti prostředkem k dokonalejšímu poznání práva jednotlivých 
slovanských národů. K tomu prý připojil, že slovanské právní dě
jiny souhlasně s Zigelem mají ještě úkol, aby jejich pomocí ob
Jasnilo.se i právo jiných arijských, hlavně západoevropských ná
rodů. Podle · této stylisace by se tedy pojetí Kadlcovo -úplně roz
cházelo s názory Balzerovými, čehož ve skutečnosti není. »Co 
se cíle naší vědy týče - praví Kadlec - j.s mez aj .81 dno 
spr o f. B a I ze r e m v tom, 'že dějiny slovanského práva mu
sejí předevšÍln existovati samy k vůli S'obě, a dále že mají býti 
prostředkem k dokonalejšímu poznání práva jednotlivých slo
vanských národů. Tím však se cíl našeho předmětu nekončí. 
Právní dějiny slovanské mají, jak již Z i gel poznamenal, onen 
d a I š í ú čel, aby se jejich pomocí objasnilo i právo jiných 

10) Ba -1 z e r,Olp. cit. ,str. 412 . 
11) K ad 1 e c, Základní otázky .slovanských práyních dějin (SborIllk 

věd právní'ch a,s,tátní~h 1., Praha 11!)Ol,str. 100); EH~HKJIOIIelJ;HqeCKit'I CJIO

Bap'b (vyd. Br,)ckhaus-Jefron), ,sv. XXX., Petrohrad l~()iO, str. 3'46. 
12) K ad 1 e c, tamže, str. 103. 



90 '1' .. Saturník: 

arijských, hlavně západO€vropských národů. A kromě toho mají, 
do dá vám e ID y, právě v našem mnohonárodovém státě n o
v Ý dal š í ú čel, aby do·phlovaly kusý dosud obraz pestrého 
právního vývoje zemí rakouskouherských.13

) Kadlec tudíž přijal 

zde názor Balzerův, který rozšířil jednak programelTI Zigelo
vým, jednak ještě svý.m dodatkem, j ej'ž dále blíže odůvodnil. 

Rauscher tento dodatek prostě ignoroval. 
Pon1íjejíce názory, jež ,autor vykládá o přednáškách prof. 

Z i gel a (vydávány byly jako rukopis, naposledy r. 1914 ve 
VaTš·arvě), kde j!SOU také nepŤe'snosrti (tvrdí na př., 'že Ziigel roz
děluje výklad na slovanské právo do X. stol. a pak na histor ii 
jed not I i v ýc h s lov a,ll s k Ý c h p r á v, ač Zigel tohoto 
posledního názvu zás:adně neužívá), máme za nutno poz'astaviti 
se :nad názorem autorovým, že prý Kadlec chtěl projektovaným 
slovníkem slovanských právních starožitností připraviti půdu 

pro systematické zpracování ne j s tar š í h o vývoje slovan
ských právních dějin. Vždyť v Kadlcově článku (O potřebě 

slovanských právních sta,rožitností, Sborník IV) nic takového 
nestojí; dokladem opaku je též skutečnost, že Kadlec sepsal 
dějiny práva veřejného II Slovanů i v nejstarší době, aniž by 
vydal zmíněný slov.ník. 

Z programatických prací, jež vyšly po. světové válce, obírá 
se autor nejprve statí prof. F. V . Tar a n o v s k é h o CJlaBHH

CTBO RaRb rrpe]J;MeTb nCTopHROroplf]J;HqeCRarO HsyqeHm, jež vyšla 
v Bělehradě r. 1929.14 ) Dalo by se očekávati, že aspoň při nejno
vější literatuře bude zacházeti s autory pečlivěji a nehude již 
komoliti jejich názory. Avšak marnou jest každá naděje. Ta
ranovskij prý tvrdí, že slova:nské právní dějiny mají se vrátiti 
k metodice Maciejowského, t. j. probírati slo·v,anské právo do X. 
stol. v jednotném systému, po této době pak užívati s r o v
n á v a c í metody při líčení právních děj in jed not 1 i v Ý c h 
slovanských národů. Nahlédneme-li do práce Taranovského, 
nalezneme jiné tvrzení; Tara:novskij vyzývaje k obnově obec
ného klasifikačního schem,atu Maciejowského zároveň vybízí 

13) K a rl 1 e c, Základní otá'Zky ,slovanských právních dějin, Sborník I., 
str. 106. 

14) Vi'z (pIO'Zn. 4 ) .. 
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Poznámky 91 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

k tomu, aby za nejbližší úkol dějin slovanského práva bylo usta~ 
noveno v y t v o ř i t i o b e c n o u h i s t o r i c k o u s r o v n a
v a c í k o n str u k c i s lov a n s k é hop r á v a od X. věku 
až do posledních chronologických mezí, v 'nichž je historicky 
probádáno.15 

) 

Co je však přímo rekordní, je skutečnost,že Rauscher lm
molí myšlenky i ze s v é starší práce, které se dovolává. Pro
mlouvaje o právních dějinách středoevropských vykládá, že uká
zal v s'amostatné stati na rozdíl mezi cílem středoevropských a 
slovanských právních dějin. Středoevropské právní dějiny mají 
prý za úkol zkoumati vývoj právních institutů ve střední Evropě 
a mají přihlížeti k vlivům, pokud se jeví jednotně na těchto práv
ních institutech. Právě e x i s ten ce těchto vzájemných vl i
v II a z nich plynoucí ;analogie právního vývoje ve s.třední Evro
pě tvoří pod s t a t II zkoumání právních dějin středoevrop

ských.16
) Vezn1eme-li zmí'něnou sta,ť do ruky, nalezneme tam 

něco zcela jiného; autor tam praví, že »dějinám práva ve střed
ní Evropě bylo, vytčeno, že mají přihlížeti zvláště k těm práv
ním ústavům, které mají obecný charakter evropský a mají 
právě všímati si vývoje těchto právních ústavů v zemích čes.

kých.17
) Másti názory cizí je konečně pochopitelno, pakli se 

povrchně studují, avšak plésti si názory vlastní, je ve vědecké 
práci již vzácné unikum. 

Dále věnuje auto,r »úvah« pozornost článku prof. Cády 
»Právní dějiny české, československé, slovanské a středoevrop

ské, 18) resp. té části, která se týká programu slovanských práv
ních dějin. Cáda prý vyslovil téměř shodné názory jako ruský 
právní historik M. Djakonov. 

Své odmítavé stanovisko vyslovil Djakonov jednak ve 
zvláštním článku, vydaném r. 1900/9 ) jednak ve své učebnici 

1.5) T a: ran Ol v IS k i j, op. cit. ~str. 20. 
16) Úvahy ... sk. 7. 
17) R a U l s che r, K di,skUlsi o -úkol'ech iprá'Vních dějin slovanských. 

(Vyšlo v časOIpise »Bratislava, HL, 1r91219', str. 1'111.) 
18) Srv. Sborník :pracíz dějin práva ěesko:slovenského. -Svazek 1., 

v Praze 19310, str. &---.1'5. 
19) Článek ten, jenž 'Vyšel v 'žuTllále mlÍn. ,spravedJtl1'osti v Petrohradě 

1920, 'zÍl!s:tal nám nedos:tuIPlIlým; výtah 'Z něhl{) je ,o!bsa'žen ve ,spi'8e iSIllb 20) . 
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dějin ruského práva,20) kde stručně opakuje své dřívější vý
vody. Porovnají-li se tyto. s názory Cádovými, je viděti, že oba 
se shodují jen v tOl11, že souhlasně popír,ají existenci pradávné
ho jednotného práva slovanského, ale jinak se úplně rozcházejí. 
Kdežto Cáda tvrdí, 'že vlastním úkolem právních dějin slovan
ských bude probádati vzájemné v z tah y právní slovanských 
národú v dějinách,21) činí Dj:akonov přívržencúm srovnavací 
slovanské metody ten ústupek, že schvaluje jejich požadavek, 
aby historikové práva srovnávali ruské instituty se slovanský
mi i germánskými. 22) Se svým názorem, že úkolem slovanských 
právních dějin bude probádati vzájemné v z tah y právní slo
vanských národú v dějinách, zústal Cáda zcela osamocen; jeho 
mínění bylo pak prof. Tara'novským výslovně odmítnuto, že není 
ani obecně uznáno ani odúvodněno. 23) 

Rauscher s Cádovýl11 názorem rovněž nevyslovil souhlas, ale 
odúvodnil to způsobem, jenž svědčí o tom, že učebnici prof. Dja
konova vúbec nezná, ač tato náleží nejen k nejlepším, ale také 
k nejobyčejnějším pomúckám dějin ruského veřejného práva. 
Praví ve svých» Dvahách«: Bylo-li dokázáno, že Slované ve své 
pravlasti tvořili jeden národ a jazykovou jednotu, bylo by nutno 
dokazovati, že neměli také společný, byť primitivní právní řád. 

Nuže právě takový dúk:az prof. Djakonov provádí odvolávaje 
se na jedno místo ruského letopisu (Lavr. 12), v něm'ž o Pol
janech, Drevljanech, Radimičích, Vjatičích a Severjanech se 
píše: »HMflXy 60 06bIQali CBOH, li SaKOH'b OTeU;h CBO:n:X'b M rrpe;n;aHbH, 
Ham;o;o CBOll: HpaB'b.« 24) Nechceme tvrditi ,o Rauscherovi, že 
řádně nezná ani učebnici Vladimirského-Budanova O :aopb HC
TopíM pyccHaro npn Ba , ale zná-li ji, pak důkaz vedený Vladimir
ským-Budanovem proti tvrzení prof. Djakonova přímo dokonale 
obrátil. »N e n í třeba v y k I á dat i, tím spíše pak d o k a z o
vat i takový elementární axiom, že jednota národní obsahuje 

20) .D;bfIf\OHOB, OtIepKlI 05JI~eCTBeHHoro II rocy,a;apCTBeHHoro CTpOfI ;n;pe-

BHell PyCJiI, 4. vyd., Mo.skva-Leningl·ad 1/9126, str. 7 a 8. 
21) Slbormík tpracíz dějin práva; 'československého, ,str. 11. 
22) ,I:(bfIKOHOB OqepKH . . . str. 8. 
JI) Ta pa H OB C R H, YBO;n; Y HCTOpI1jy CJIOBeHCKI1X rrpaBa, str. 190. 
2.') ,I:(bfIKOHOB, <lip. >Cit. str. 8. 
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Poznámky 93 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

v sobě mimo jiné i jednotu právních norem,«25) - praví Vla
dimirskij-Budanov, když byl probral názor prof. Ďjakonova 
a vyložil text úryvků z ruského letopisu. 

Jak možno je pokaziti vtipnou myšlenku špatným překla
delTI, dokazuje výklad Rauscherův o článku pro.f. Kutrzehy 
»Duch praslowiaIÍskiego pr:a:wa w prawach nar.odów slolwiaIÍ
skich«.26) Rauscher napsal, 'že Kutrz.eba zde objevuje d II š i 
praslovanského práva v právech slovanských národů, při čem~ 
se ani slovem nezmínil, co si Kutrzeba pod tím představuje. Ve 
skutečnosti Kutrzeba nav;azuje svůj výklad, jenž byl jeho. rek
torskou přednáškou, na slavné dílo Motesquieua »Esprit des 
lois«, což se u nás odedávna překládá D II ch zákonll. Uvedeného 
n10tivu vtipně použil Kutrzeba ve svém výkladu, dav si za úkol 
pojednati o d II ch u praslovanského práva v právech jednotli
vých národů slovanských, čím ž m í n í p r á v n í i n s t i t u c e, 
k t e r é j e m o ž n o při p s :a: t i S lov a n ů m, d o k u d s e 
ještě na národy nerozdělili.27 ) Na t'0 pokračuje Rau
scher s dětinskou radostí: KlU'tr'zebovi je známo,že objevuji 
se analogie v právních pramenech slovanských. Z těchto . ana
logií lze konstatovati některé právní instituty ... , které lze 
pokládati za praslovanské. Výklad prof. Kutrzeby je ovšem 
jasný a zcela určitý: :pojednávaje o právu šesti národů slovan
ských uvádí, že analogie mezi těmi právy jsou z nač n é,že 
dají se vykázati i v p o zdě j šíd obě, kdy práva ta mají 
hojnější a úplnější prameny, nechť jS'0U to spisy práva obyče
jového, nebo statuty nebo zákony, o čemž uvádí konkretní pří
klady.28) Dík práci řady učenců - pokračuje Kutrzeba -
Maciejo.wského ... RomualdaHubeho, Zigela, Niederleho, Bal
zera, Wi'riiarza, Ciszew,ského, Ka prasa, H. T. Schmida; Abra
hama a zvláště českého učence Kadlce, mŮ'žeme si již v pevné, 
byť ještě skrovné míře stanoviti, které právní insti,tuce jsou 

15) B JI a)]; II M II pC K i ň: . By A a H OB 'b, 06aop'b I!JCTOpiň pyccHaro rrpaBa , 
7. vyd'., Petr,oli'rad'-Kijev 19'15, str. 268 a 269. . 

26) Vyšel v časopise Przegl~d ws'pólczesny, roč. XI., 'č. 121(), Krakov 
19.32 (i' s~.). 

27) K ut T 'z e b a, Duch .pl'aslowianskieg,o Iprawa w ,prawach narodów 
slowianskich, str. 8. 

28) T a Tll 'Ž e, str. 9. 
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společné prvotným národům slovanským, které tedy muzeme 
uznati za praslovanské. Tyto instituce pak Kutrzeba vypočítává. 

Autor k tomu poznamenává, že Kutrzeba současně upo
zorňuje, že zmíněné instituce není možno vždy pokládati za 
zvláštnost práv slovanských, protože náležejí často právům 

arijským.29) Kutrzeba však podal v tom směru výklad, který 
jde ještě dále. Přihlížeje k tomu, 'že podobné právní instituce, 
jež se vyskytují II národů slovanských, dají se nalézti též, u ná
rodů jiných, ne jen arijských, nýbrž velmi vzdálených a mo
řem odloučených, vyslovuje úsudek, že dotčené instituce mají 
svůj základ ještě v hlubším společném zdroji: v p r á v u p r a
a r i j s k é m, odkud pak možno vysvětliti !shody s institucemi 
kmenů arijských. Tato krásná myšlenka Kutrzebova, promí
tající právní společenství takřka do nedozírných dálek v minu
losti, je ve výkladu Rauscherově úplně zkomolena. 

Zbývající část referátu o spisu Kutrzebově komolí myšlen
ky Kutrzebovy dále. Stojí tam psáno: Kutrzeba konstatuje také 
recepci práv cizích a zjišťuje, že původní prvky slovanské 
br z y ustoupily ve slovanských právech, měnily se a zani
kaly. Kutrzeba je si také vědom, že v určitých obdobích ne n í 
již u Slovanů 'právních p r v k Ů :8110 van s: ký c h, protože 
recepcí cizích právních řádů zanikly, zvláště u těch Slovanů, 
jejichž státy zanikly.30) Naproti tomu Kutrzeba vykládá, že 
praslovanské instituce byly celému právu praslovanskému vlast
ní, takže na ně navázala práva všech :slovanských národů, které 
v d a I š í m r o z voj i je utvářely různým způsobem, nezřídka 
je, odlišně vyvíjely neb i úplně potlačily. Zmíniv se o vzrůstu 
odchylek mezi právem jednotlivých národů slovanských, jež se 
zejména vyhranily v právu veřejném, a o recepci řádů cizích, 
klade si Kutrzeba otázku: Zapadly vša~ prvky slovanské v běhu 
věků? Ustoupily jiným? Je tomu tak, a I e jen s u r čit Ý mi 
v Ý hra dam i. Nes t e j 'll ě r y chl e v e vše c h o b 0-

rec h a t a k é n i k o I i s t e j n ě r y chl e v e= vše c h s t á
tec h s lov a n s k Ý c h, b a n ě k t e r é p řež i t k y s e 

29) . Ku t r ·z eb a,ap.cit. str. 10. 
30) Ně~oHk úvah ... str. 9. 
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Poznámky 95 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

U drž e ly do d n es.3l ) Jak je viděti, nenašel jasný výklad 
:Kutrzebův u R'al]!schera vůbec porozumění. 

Poněkud lépe pochodil Kutrzeba u Rauschera se svou prací 
»Wspólne podstawy hi,storji praw slowianskich«, kterou před
nesl Kutrzeha na prvním sjezdu slovanskýoh právníků v Brati
slavě r. 1933. Rauscher si ovšem nedal ujíti příležitost, aby 
myšlenky Kutrzebovy vůbec nezkomolil a tak čteme v »úva
hách« tvrzení, že Kutrzebovi je známo, že analogie v právech 
slovanských mohly se tvořiti huď vlivem analogických podmí
nek žití národů slovanských nebo vlivem recepce, a to buď 
vzáj emné mezi národy slovanskými nebo ze společného zřídla 

(Kutrzeba zde sice praví »z jednego ohcego zródla«, což správ
ně by slušelo vyjádřiti z jednoho c i z í h o zřídla, věc tu však 
ponecháváme stranou), na př. práva církevního, římského, by
zantského, germánského atd.32

) Rauscher tudíž Kutrzebovi 
podkládá, že má na mysli pouze -rl v ě možnosti co do vzniku 
analogií v právu slovanském. Kdo si však . řádně pročte první 
stránku zmíněné práce, sezná, že Kutrzeba uvádí tři mož
nosti pro vznik analogií: 1. 'že vyšly z jednoho prazdroje, 2. vli
vem analogických podmínek ~ivota a 3. recepcÍ. V náhradu za 
tuto újmu pan ředitel zase na jiném místě Kutrzehovi přidal. 
Píše o něm, že dále zkoumá podmínky právního rozvoje (u Ku
trzeby stojí zycia, t. j. života) u Slovanů a konstatuje, že v urči
tém období přestávají podmínky, umožňující zachování původ
ních prvkú slovanských. J.e prý tomu tak v právu veřejném 
i soukromém. Je už zbytečno dokazovati, že formulace Kutrze
hova je podrobnější a odchylnější než výše uvedené tvrzení ;33) 
věta »je· tomu tak v právu veřejném i soukromém« je čistě 
výmysl Rauscherúv. Kutrz~ba něco takového nenapsal, ježto 
by si odporovaJ s vlastními výklady v článku »Duch praslo
wianskiego prawa w prawach narodów slowianskich«, jak .isme 
je výše uvedli. 34

) Také cíl slovanských právních dějin, jak jej 
formuloval Kutrzeha, je ve výkladu Rauscherově zkřiven. Ku-

31) K ut r ze b a, Op'. cit., str. 10 a tl. 
32) Několik úvah ... str. 9. 
33) Srv. K u tr 'z e lb a, W'spólne' !pOdstawy hi-Stol"ji ,praw slowia11Jski'ch, 

str. 2 a 3, R ausc her, Několik úvah ... str. 9'. 
34) Vlz >str. 94. 
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tl'zeba praví, že cílem dějin práva slovanských národů jest 
L určiti spoleoné prvotní instituce, které existovaly u Praslova~ 
nů a vešly do počátku práva jednotlivých národů slovanských 
2. s r o vn á va c í vyl í č e n í rozvoje těchto. původně společ~ 
ných institucí u jednotlivých národů slovanských, kdy již se 
samostatně vyvíjely, odrůzňujíce se v samostatném vývoji nebo 
též vlivenl práv cizích, jemuž podléhaly.35) Rauscher jako 
druhý bod uvádí pouze v y I í č e n í rozvoje těchto původně 

společných institucí; srovnávací vylíčení a pouhé vylíčení je 
nlU patrně jedno.36) 

Vynikajícím dokladem vytříbenosti úsudku Rauscherova 
je názor, který vyslovil, zabývaje se spisenl prof. Taranovského 
»Úvod do dějin slovanských práv«. Jak známo, formuloval Ta~ 
ranovskij v uvedeném díle program slovanských právních dějin 
ve třech základních :bodech: Srovnávací dějiny slovanských 
práv mají reprodukovati praslova.nské právo ve formě práv
ních 'starožitností a pokud bude možno konstatovati v něm určitý 
rozvoj, mají podati též dějiny praslova:nstkého práva. Srov
návací dějiny slovanských práv mají poskytnouti údaje, sloužící 
k osvětlení takových faktů z národní historie jednotlivých slo
vanských národů, k,teré jsouce samy o so.bě zkoumány, nejsou 
dostatečně jasné ani sro.zumitelné. Srovnávací historie slovan
ských práv, jakožto cíl o sobě a prO sebe, zabývá se srovnáva
cím hádáním v dějinách slovanský'ch práv, od té doby, ,co se 
rozštěpila na , samostatná práva národní a snaží se, aby je po
jala i osvětlila v jedné uspořádané historicko-právní srovnavací 
konstrukci. 37 ) Rauscher napsal, že Taranovskij tento program 
formuloval té měř , 's Q: uhl a sn ě /s jeho článkem »K diskusi 
o úkolech právních dějin 'slovanských«. V článku tom je však 
řečeno: Metodicky úkolem slovanských ' právních dějin je pro
pracovati nejstarší právní vývoj u Slovanů až do X. stol. jed
notně a pak ovšem zkoumati právní vývo.j u Jedno.tlivých slo.
vansk)Tch náro.du metodou si'ovnavací.38

) Uvedl jsenl úmyslně 

35) K II t r 'z e ba, tamže, str. 5. 
:lG) R a u se her, tamž'e. /str. 9 . 

. 37.) ,TapaHoBcKIl, 'OIp. cit. str. 2154:, 2'5'5. ReprOdukce Rausche'rova 
v »Úva!hách« je mÍlsty nepřesná: 

38) Brati.slava, roč. lIL, 1929, str. 11100. . . 
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Poznámky 97 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

oba programy dos'lov'a, alby bylo viděti, že tvrzení Rausehe
rovo,že jeho program téměř souhlasí s programem Taranov
ského, je nemístnou hyperbolou. Shoda je pouze v bodu prvém 
a celý progralTI Rauscherův, nehledíc ani k jeho závislosti na 
programu Balzerovu, je mnohem chudš~. Ale ne dosti toho. 
Rauscher ve svém článku na j inérH místě tvrdí, že v době, kdy 
slovanský- právní vývoj za:nikl, jako na př. u nás nebo v Polsku, 
že t e h d y sen e m ů žes lov a n s k Ý p r á v n í h i s t 0-

r i k s v Ý 111 Z k o um á ním již v ů b e c u p I a tni t i. 39
) 

Toto tvrzení je ovšem s jeho progrmTIem v souvislosti, popí
rajíc částečně jeho původně myšlený rozsah, kde není žádného 
časového obmezení. Proti této poslední the,si vystoupil však Ta
ranovskij přímo ve svém spise uváděje, že tvrzení takové je 
»při nejmenším podivné«, neboť - jak správně uvádí -- pokud 
existují slovanské národy, potud trvá i slovanský právní vývoj. 
Thesi Rauscherovu odmítl též z toho důvodu, že není ani obecně 
přijata ani odůvodněna.40 ) Tu pak je nutno se ptáti, jak může 
Rauscher vůbec napsati, že Tara'l1ovskij ve své knize téměř' 

s o u h I a IS n ě s jeho článkem vytýčil program slovanských 
právních dějin, když se Taranovskij v této knize proti jeho ná
zorům výslovně ohražuj e ? 

Co pak napsal Rauscher o Kadlcově díle »Introduction 
a ť étude comparative de ťhistoire du droit public des peuples 
slaves« (vyšlo nákladem Slovanského ústavu v Paříži, 1933), 
je úplný zmatek. Praví: Kadlec rozděluje zde právní dějiny 
slovanské na dvě velká období, do X. století a od X. století do 
doby 11loderní. Pro dobu nejstarší užívá při líčení jejich práv
ního vývoje synchronní metody, probíraje jednotlivé právní 
instituty společně u všech Slovanú. Od X. stol. však líčí právní 
vývoj veřejného práva u Slovanú odděleně. Toto své rozhodnutí 
o metodickém líčení právních dějin ,slovanských v úvodě Kadlec 
výslovně odúvodňuj.e. Kadlec zde upozorňuje, že není možno 
systematicky podle jednotlivých institutl1 pojednati o dějinách 
veřejného práva u Slovanů proto, že právní dějiny Slovanú ne-

39) Bratislava, HI, 1929, :stT. 1111 . 
• 0) '1'apauoBcKH, ~' BoA ••• str. 100, 19'1. 

Sbornik 'Yid prhnlch a etátních xxxv. 7 
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j sou dosud probádány ( !) , takže líčiti vývoj celkový kompara_ 
tivně ani nelzeY) 

Naproti tomu, kdo si přečte úvod a prohlédne si rozdělení 

díla Kadlcova, shledá, že pravdou je toto: Kadlec povšechně 

uvádí" (na str. 8. svého díla), že v právním vývoji celého Slo
vanstva rozeznávati jest dvě rozdílná období, a to dobu starší 
od předhistorických dob až do sklonku 9., resp. 10. stol. po Kr., 
kdy vzn1kaly postupně jednotlivé slovanské státy a dobu no
vější, od poč. 10. stol. až po naše; doby. Podle tohoto schematu 
je dílo rozděleno na dvě části, ve kterých však uvedené časové 
rozdělení přesně dodrženo není, což jest v úvodě jasně odŮVod

něno. Pokud 'se týče prvé části, neomezil se totiž Kadlec na 
stručné vypsání počátků politického života u Slovanů před vzni
kem větších slovanských států, nýbrž pojal do ní též vylíčení 

politických řádů u polabských a pobaltských Slovanů , aby jich 
pomocí učinil obr az právních řádů slovanských do X. stol. zře

telnějším, neboť - jak výslovně uvádí - tyto větve západních 
Slovanů mohou se již pro svoje pohanství pokládati za typické 
představitele starého světa slovanského a na nich může ,se aspoň 
částečně ilustrovati, jak asi vypadal politický život Slovanů 

v původních vlasteoh.4 2
) Tím přirozeně postoupil do XII. i XIII. 

stol. Naproti tomu v druhé části, nadepsané »Státy žijících do
sud slovanských národů«, Kadlec šel ve svém výkladu někde 
zpět před X. století z toho prostého dův.odu, 'že zprávy o někte

rých národech slovanských (na př. Bulharech, Srbech atd.) 
začínají dříve než v X. stol. Kadlec ta:ké ve své předmluvě, 

týkající s'e rozvrhu díla, praví, že podá v druhé části stručný 
přehled yývoje jednotlivých slovanských národů, aniž by zde 
určoval datum X. století.4 3

) Je dále naprostá nepravda tvrditi 
o Kadlcovi, že upozorňuje, že není mo-žno systematicky pojed
nati v této části o dějinách veřejného práva u Slovanů podle 
jednotlivých institutů proto, že právní dějiny Slovanů nejsou 

41) Několik úvah ... str. 10 a 11. 
4 2) Introduction ... str. 11<. R a u s che r na str. 13' »Ú vah« z konce 

výkladU' Kadlcova udělal' tvrzení, že Kadlec uzmvl 'za nutné prohrati právní 
dějiny tě<:,hto' S'lovanŮ' zvláJště, alby na nich demonstroval typ i' c k Ý v ý vo j 
slovanských ,s tar Ý che e 1 k ů stá t n í c Ih( !). 

43) Imtroduction ... 'str. 11. 
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Poznámky 99 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

dosud probádány, takže líčiti vývoj celkový ko'mparativně ani 
nelze. V díle Kadlcově nic takového nestoj í a Kadlec by takovou 
pošetilost ani nenapsal, poněvadž dobře věděl, že právní dějiny 
jednotlivých národů slovanských jsou dosti probádány, zejména 
v oboru práva veřejného, takže nic nepřekáží tomu, chce-li je 
někdo srovnávati. Vždyť to dělá i sám Rauscher v rámci svých 
přednášek o dějinách veřejného práva ve střední Evropě, aniž 
by se při tom setkal ,s nějakými nemO'žnostmi!44) Hřeší tím 
arci proti zásadánl Balzerovým, ačkoli je prohlašuje za mezník, 
určující směr ve vědě slovanských dějin právních. Kadlec zvolil 
svůj systém podati dějiny veřejného práva u každého národa 
slovanského odděleně prostě z důvodu účelnosti, 'neboť při odliš
ném vývoji ve,řejného práva národních skupin slovanských, ba 
i jednotlivých národů, byl by komparativní výklad podle jed
notlivých veřejnoprávních institucí nepřehledný a celkový práv
ní vývoj jednotlivých států byl by příliš rozkouskován. Kadlec 
se zde krátce držel programu Balzerova. 

Rauscherovo tvrzení o Kadlcovi, které jsme právě uvedli, 
pochází z toho, že pomátl jinou část výkladu Kadlcova, a sice 
tu, kde, mluví o právních dějinách slovanských do X. stol. 
Pokud bě'ží o II o s led n í f á s i 'p r vn í h o období slovan
ských právních dějin, jež můžeme nazvati dobou společného 
práva slovanského - praví Kadlec - mohli bychom již dnes 
na základě dosavadního badání podati aspoň přibližný obraz 
starého práva slovanského. Ale věda žádá na slovanském práv
ním historikovi více. On má. nejen zachytiti konec prvního 
období slovanských právních dějin, nýbrž podati, pokud možno, 
přehled právního stavu za celé období, t . j. on se má pokusiti 
o vylíčení právního života slovanského aspoň od 6. do 10. stol. 
To však dosud lTIOŽnO není. Pomocné vědy, jichž výtěžků musí 
slovanský právní historik využíti, nepokročily dosud ta.k daleko, 
abychom mohli podati celkový obraz slovanského práva v době 
od 6. do 10. stol. Dále pak vykládá Kadlec, že rekonstrukce 
právních řádů starých Slovanů bude vždy neúplná, že systém 

44) Srv. RaUl ,scher, K dilskws-i ... (Bratislava III. str. 1111), týž, 
Dějiny veřejného IPráva ve středníl EvroVě. Nástin 'přednášek. Část I. Brati
sl'ava 119'3'1. 

7· 
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slovanského práva bude, i v době od X. stol. pokulhávati za prá
vem germánským. Tento výklad Kadlcův, týkající se období 
d o X. stol., převrátil Rauscher do období o d X. stol., při 

čemž jej ještě zkomolil, že pojem »pomocné vědy« zaměnil za 
»právní dějiny«, k čemuž dále při'pletl svůj nápad o výkladu 
komparativním (v domnění, že jde o právní vývoj slovanských 
národů od X. stoL), o němž v době t. zv. společného práva slo
vanského před X. stol. nemůže vůbec býti řeči. 

Další křivdou, spáchanou na Kadlcovi, je passus, který 
Rauscher připojil k tvrzení, že Kadlec chtěl líčiti vývoj práva 
soukromého, trestního i procesního u Slovanů v jednotnéln sy
stému t. zv. práva soudního. Byloť prý Kadlcovi známo - praví 
Rauscher - že líčení vývoje práva soukromého u Slovanů bez 
současného prozkoumání dějin práva trestního a procesního by 
bylo právě pro dobu nejstarší kusým. 4 5

) V té věci budiž konsta
továno, že nic takového v Kadlcově díle nestojí; to je osobní 
mínění Rauscherovo, které s ním sotva budou jiní badatelé sdí
leti. Což je na př. obsáhlé dílo Przemyslawa Dq;bkowského 
Prawo prywatne polski€, v němž autor se snaží co nejpečlivěji 
zachytiti všechny nitky počátků soukromého práva u Poláků, 

také kusé? 
Kadlec 'prý ve' svém úvodě uvedl celou řadu z n a k ll, kte

rými se vyzna.čuje zkoumání slovanských právních dějin . 

U Kadlce arci není takové učené nesrozumitelnosti; jedná prostě 
o p r a m e nech slovanského práva.46

) Také další tvrzení 
Rauscherovo, že v p~a;menech druhého období- ustupují původní 
slovanské prvky z nač n ě do pozadí,47) nevystihuje mnohem 
lépe formulovaný výklad Kadlcův o postupném a nenápadném 
odnárodňování slovanského práva působením cizích vlivů.48 ) 

Na to opět je Kadlcův výklad zkomolen: v metodě retrospek
tivní (správněji: vedle metody retrospektivní) prý pomáhají 
pauky pomocné, a to archeologie, numismatika a linguistika, 
tedy podle výkladu Rauscherova tři vědy pomocné.49 ) Naproti 

45) R au.sc her, Několik úvah ... Istr. 11. 
46) Introduclioll' ... str. 4 ,sq. 

47) Několik úvah ... Istr. 1'1. 
48) Introduction ..• 'str. 6. 
49) NěkoHk úvah ... mmže. 
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lvedl celou řadu z n a k ů, kte
slovanských prá vních děj in. 
te~rozumitelnosti; jedná prostě 
práva. 46) Také další tvrzení 
l'heho obdobÍ' ustupují původní 
ozadí,47) nevystihuje mnohem 
v o postupném a nenápadném 
a působením cizích vlivů.48 ) 

komolen: v metodě retrospek
retrospektivní) prý pomáhají 
~, numi'Smatika a linguistika, 
tři vědy pomocné. 49 ) Naproti 

,str. 11. 

Poznámky 101 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

tomU v Kadlcově díle je řečeno, že těchto nauk především jest 
užíti pro dobu nejstarší a je jich uvedeno pět, t. j. kromě 
archeologie, numismatiky a linguistiky též sf r a g i s t i k a a 
p r á v n í děj i nyj i n Ý c h n á rod ů, zeJména těch, .s ni
miž Slované měli větší nebo menší styky.50) Kadlec prý dále 
upozorňuje i na prozkum právních .dějin uherských a rumun
ských, v nichž se uchovaly některé prvky slovanské, které tyto 
národy absorbovaly v svůj právní řád v ne j s tar š í m. vý
vojovém období. Kadlec podle pravdy i svých vědomostí uvádí : 
Veliký význam pro studium dějin práva slovanského budou míti 
ně kdy práce, pojednávající o s tar š í m právu uherském a 
rumunském. Byliť Run1uni tak jako Maďaři národem, na nějž 
Slované kulturně velmi silně působili ... 51 ) 

Všechny tyto hrubé omyly plynou z toho, že Rauscher uve
dená dna pročetl jen velmi povrchně; to konečně dokazuje 
i další čast jeho »úvah«, kde mluví o dílech systematických 
z oboru slovanských právních dějin. Tato část budí dojem, ze
jména při díle Kadlcově, jako by se díval jen na názvy jednot
livých kapitol a jen podle nich sestavil své úvahy; není zde 
jediné věty, jež by ukazovala, že pronikl k vlastnímu jádru 
jejich obsahu. Při tom pak nadělal i jiné chyby: ačkoliv mluví 
o dílech systematických, vřadil sem s pec i á I n í rozpravu 
Balzerovu, kterou asi také jen povrchně prohlédl, neboť napsal 
o· ní, že jedná o nejstarších počátcích slovanských států. Ve' 
skutečnosti dotyčná rozprava Balzerova, jak ostatně již její 
název »Uwagi o k s z t a I t ach paÍlstw pierwotnej SlowiaÍl
szczyzny zachodniej «52) ukazuje, jedná o prvotních státních 
for má ch u Slovanů západních; Balzer zde vytýká odlišné 
typy a hodnotí též jej ich terminologii. N'ad Zigelovými před
náškami propuká v obdiv, ačkoliv - když už je sám detailně 
nepročetl - mohl se dočísti v díle Taranovského, jehož se jinde 
také dovolává, že jsou plny různých chyb, jako každé student
ské vydání ;53) vypočítávaje kapitoly Kadlcova díla, pravÍ, že 

50) lntroduction .. . ,str. 7· a, 8 . . 
51) llIltrodudion ... ,str. 8. 
52) Vyšl'a v !poctě· .A!braJhamově (Ks~~ga pami~tkowa ku czci Wl. Ahra

hama, Lwów 1'9130, 'sv. 1., str. lJ- 2'7). 
;;3 ) TapaHOBCRH, YBOll: y l'ICTOpl'ljy CJIOB. rrpana, . str. 224. 
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se v něm též jedná o republice rag-úzské, ač se tato v češtině 

(i srbochorvatštině) jmenuje republikou dubrovnickou atd. 
Orig-inální j sou též výklady Rauscherovy o pomocných vě

dách, jichž se užívá při bádání v 'nejstarším období slovanských 
právních dějin. Používá-li se filologického rozboru ph slovan
ské tenninolog-ií právní, může prý se č a s t o konstatovati jen 
stá ř í právního institutu, označeného starým a původním vý
razem, ale o b s a h tohoto právního institutu se vždy z pouhého 
výrazu zj istiti nedá. 54) Jinými slovy tedy řečeno, slovanští filo
logové zkoumaj í ,slovanská slova, o nichž mohou často jen říci , 
že jsou stará, ale nevědí, co znamenají! Na štěstí v takové bídě 
slovanská filologie není; význam 'slov je filolog-ům znánl, pouze 
jest v konkretním případě otázka, je-li význam slova starý a 
dá-Ii .se to bezpečně zjÍlstiti (na př. srovnáním s řeckým textem, 
z něhO'ž pořízen staroslovanský překl'ad). 

Pokud se tý'če 'arch eolog-i,e, podotýká Rauscher, že právní 
historie slovanská je vlastně archeologií právních dějin Slovanů 
a není prý sporu o tom, že pro ni z archeologie lze vytěžiti 

vel m i z nač n ě. To je arci zase jen mínění Rauscherovo, 
které opomenul podepříti konkretními důkazy. Prof. Zigel na 
př. ve svých přednáškách uznává důležitost tohoto oboru, ale 
připomíná, že archeologické předměty rýsují před námi jen 
vnější starou kulturu a z nich že teprve je třeba usuzovati na 
Wlitřní představy dávných Slovanů. 55 ) Pro některé obory práv
ní historie ,slovanské (na př. pro právo procesní) bude výtěžek 
těchto úsudků víc než skroiVný. 

Ještě pozoruhodnější jsou názory Rauscherovy na právní 
obyčeje. Tam, kde právní řád spočinul postupem plně na zá
konných předpi'sech - vykládá autor - kde podlehl u Slovanů 
vlivu cizích práv, tam právní obyčeje a zvyklosti nynější sotva 
budou dosvědčovati zbytky staršího, ba nejstaršího právního 
obyčeje. Kde bychom se pak setkali u autorů s tím, že by bez 
náležité kritiky a bez podávání důka'Zů dějinné souvislosti s' vý
vojem starším spojovali 'SoučJasné právní obyčeje s právním 
řádem praslovanským, musíme jejich názory odmítnouti ... 56) 

54) Několik úvah ... ,str. 13. 
55) 3HreJIb, MCTopiff CJIaBRHCl\arO npaBa, H. Varšava 1914, str. 10. 
56) Několik úVaJh ... ,str. 14. 
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Poznámky 103 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

čteme-li takovýto výklad o právu obyčejo'vém, jsme věru 
JIZ na pochybnostech, zda jej psal profesor právní historie. 
Vždyť právní řád všech národů slovanských spočívá již drahnou 
dobu na zákonných předpisech, u všech se uplatnila · recepce 
cizích řádů právních, tudíž právní obyčeje, př.echázející z gene
race na generaci 'a udržující se ve dle právních řádů, daných 
'platnými předpisy zákonnými, by byly vlastně podle názoru 
Rauscherova vůbec bezcennými p~o .poznání 'starého práva. 
V tom směru jsou arci jiného názoru přímo ti badatelé, jichž 
prací se Rauscher v »úvahách« dovolává, což také dokazuje 
jeho po.vrchnost, o níž již výše byla řeč. Balzer praví na př . 

v citovaném díle »Historya porównawcza praw slowianskich«, 
že právní obyčeje, jež .se udržely do dnešního dne mezi nižšími 
vr stvami slovanského lidu, mohou pro dějiny slovanského práva 
poskytnouti velmi cenný materiál ;57) podobně 'Zigel ukazuje na 
důležitý význam mravů a obyčejů/8 ) dále Kadlec, jenž ve své 
rozpravě »Několik kapitol z oboru slovanského práva«59 ) vý
slovně uvádí, že nynější platné obyčeje přispívají v mnohém 
směru k objasnění starého slovanského práva, ježto se vyzna
čují velkým konservatismem. Právní řády, které před mnohými 
věky se vyvinuly - praví se tam dále - zachovávají se v po
době práva obyčejového mnohem déle, než by to bylo možno při 
zákoně samém; totéž stanovisko vyplývá z úvahy Kutrzebovy 
»Duch praslowiaIÍskiego prawa«, o níž jsme se zmínili výšeHO ) 

atd. N e,má smyslu další badatele uváděti, neboť názor Rausche
růvo právu obyčejovém nemá věcného podkladu a nic takového 
se netvrdí na př. ani v 'nejobyčejnější učebnici německého práva. 
Ba není to ani pravé mínění Rauscherovo, jak svědčí jiná jeho 
práce, o níž zde se nezmiňuje. 61 ) Že srovnávání staroslovan
ských právních norem se shodnými normami současného práva 
obyčejového není nevědecké, nlůže se autor poučiti na příklad 

57) B a ,I zeT, Hi-storya iporównawcza ... str. 5'7 a násl. 
58) Z i gel', C JIaBH HCHoe Ilpa~o v ,slovníku Brockhause-J efrona, sv . 

XXX., ·str. '3'40. 
ii9) K ad l' e c, Něk,olik kapitol ... str. 2'8; tam uvedena četná lite

ratura. 
60) Kutrzeba, op. cit. ,str. 10, 11. 
61) Viz !Str. 10.8. 
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z učebnice dějin ruského práva prof. Filipova, v níž tento autor, 
srovnávaje některá ustanovení Ruské Pravdy a Pskovské soudní 
listiny se shodnou norm{)u nyněj šího práva obyčej ového, uka
zuje, jak se v obyčejové normě dochoval přežitek odlehlých dob, 
poněvadž ideje nové kultury do prostých lidových vrstev do té 
míry nepronikly, aby zrúěnily dávný jejich způsob život'a a za
tlačily starou obyčejovou normu. 62 ) 

Jak dalece nlá vůbec Rauscher ujasněný názor na program 
a cíl slovanských právních dějin, je zřejmo z jeho vlastních 
slov. V článku »K diskusi o úkolech právních dějin slovan
ských«, o němž jsm,e se zmínili výše, praví, že úkolem slovan
ských právních dějin je propracovati nejstarší právní vývoj 
u Slovanů až do X. stol. jednotně a pak ovšem zkoumati právní 
vývoj 1.1 jednotlivých slovanských národů metodou srovnávací. (3

) 

V témž článku, mluvě o právních dějinách středoevropských, 

vykládá, že v době, kdy u nás nebo na př. u Poláků slovanský 
právní vývoj zanikl (!), nemůže se slovanský právní historik 
svým zkoumáním vůbec uplatniti. Tím z části svůj program po
pírá, jak jsme také výše již uvedli. Ve svých »Úvahách« (na str. 
7) zase praví, že právní dějiny slovanské se svým úkolem nalézti 
původní jednotné slovanské právo i ,se svými metodami srovná
vacích právních dějin 'slovanských by byly n e ú pln é; o čtyř' i 
řádky .dále je zase řečeno, že cílem a úkolem slovanských práv
ních dějin, který prý zdůrazl1ují všichni hadatelé, Taranovského 
nevyjímaje (což v této formulaci není pravdivé), je 'prozkum 
nejstaršího právního řádu Slovanů před X. stol. Na str. 10 při
jímá zase mnohem obsáhlej ší program Taranovského, když má 
za to, že jeho článek »K diskusi o úkolech právních dějin slo
vanských« je' co do programu téměř Isouhlasný s formulací Ta
ranovského (není to arci pravda, jak jsme ukázali výše). Na 
str. 13 'pak je řečeno, že úkol a cíl slovanských právních dějin 
byl dosti sporným, že však až na výjimky dosavadní badatelé 
slovanských právních dějin usilují vyzkoumati původní islovan
ské právo společné všem Slovanům. Na str. 15 pak je výklad : 

62) Sr,v. A. H. <DliIJUIIIIIOBb, Yqef)mnn. JH','l'0Pllil pYCCHaro rrpaBa 

část 1., Jurjev 11914, str. 3'4 a ná.sl. . 
63) K diskusi. " (Bratislava In., str. 1110). 
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Poznámky 105 
k dějinám práva soukromého li Slovanů v dobách starších. 

Není naprosto překážky, abychom srovnání mezi různými práv
ními řády slovanskými, ba všemi navzájem neprováděli, avšak 
tertiUlTI com1parationis ve větší části tohoto srovnání bude je
diné, že jde o právní řády Slovanů, pravě tak, jako porovná
vánle současný právní řád ve státech slovanských. Cílenl tohoto 
srovnání je seznati kulturní vývoj a stav Slovanů po stránce 
právního řádu. To jest ovšem jiný cíl než mají slovanské právní 
dějiny. Zde již nejde o právní dějiny slovanské, nýbrž o srov
návací dějiny slovanských práv. 

Ponecháme-li styliistické nejasnosti vůbec stranou, dospě
jeme k poznání, 'že Rauschermá na úkol a cíl 1s,lovanských práv
ních dějin nikoliv jeden, nýbrž vět náz'orů. Na dva 'články je 
to snad přece jen trohu 'mnoho . . . 

Na četných místech svých »úvah« klade autor důraz na 
kritičnost a v závěru pak znovu připomíná, že kritického hle
diska bude i v budoucnosti třeba v zájmu dějin slovanského 
práva. Plně ,g ním souhlasíme, zejména, zjedná-li v prvé řadě 
nápravu u sebe aspoň do ,té míry, aby, až zase hude psáti úvahy 
o vědeckýchpr+acích, si je řádně přečetl a hlavně aby též pře

četl po sobě, co napsal, by se zbytečně tolik neblamoval. 

:1< 

V úvodu ke kritice mého spisu pronáší p. kritik pochybnosti 
o tom, že by Kadlec v souhlase se svým nazíráním na úkol slo
vanských právních dějin nepodal se zřetele-m k ucelenému pro
gramu Nlederlových starožitností obraz slovanské kultury a 
slovanského života z poslední doby 'pohanské po stránce práv
ního řádu, t . j. do konce 10. stol. Mé tvrzení, že mu co do práva 
soukromého tanulo na mysli pokročiti přes 10. stol., zdá se mu 
nevěTohodným. Já to arci slyšel z jeho vlastních úS1t, avšak to 
ponechám stranou. Již výše j sem ukázal, že Kadlec dokresloval 
obraz veřejného práva slovanského do X. stol. výkladem o právu 
veřejné~m 'u Slovanů polabských a baltických, tedy zde také 
časovou mez X. století překročil. Pokud se pa/k soukromého prá
va týče, poukazuji přímo. na R a u s che r ů v článek »K dis
kusi o úkolech právních dějin slovanských«, v němž autor sám 
o Kadlcovi tvrdí, že připouštěl sYistematické zpracování slo
vanského práva i po X. stol. , pokud jde o obor práva soukro-
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mého, trestního a procesního. 64) Opětně tedy nezná p. kritik 
ani své vlastní práce a mně je nutno, abych jeho pochybnost 
rozptýlil r se jí pohříchu dovolávati. 

Námitku p. kritika, že v úvodu necituji ani jedné publi
kace, na které on upozor nil (arci s podstatnými chybami ) 
v prvé čá!sti svých »Úvah«, mám vůbec za bezpředmětnou. 

Spis n1ůj je součástí Niede,rlových Starožitno,stí, v nichž není 
plýtváno výklady o rozmanitých názorech programatických, 
nýbrž v jednotlivých oddílech přistupuje s·e hned k výkladu da
ného thematu. Tomuto hledisku j.sem podřídil též svou práci ; 
nedal jsem si thema, že budu pojednávati o cíli a úkolu slo
vanských práVlních dějin, nýbr,ž o právu soukro:mém, jak se 
v dobách · starších u Slovanů zračí a k přislušnému výkladu 
přímo přistupuji. Na'pro'sto mne ani nenapadlo psáti také nějaké 
pra'slovanské právo, je~o by se to rovněž nesrovnávalo s dí
lem Niederlovým, jenž výslovně v 'předmluvě k 1. dílu 1. svazku 
svých Starožitností (oddíl 'kulturní) uvádí, že předmětem jeho 
líčení není stará kultura praslovamská. 6~) Ba nedal j sem si ani 
úkol sepsati něj aké jednotné soukromé právo slovanské do 
X. stoL, poněvadž až příliš výstražně mi tanula na my,sli slova 
Balzerova, jenž mluví o nedostižnosti takového cíle, připou

štěje nejvýše možnost podati jen některé zbytky,6li ) nebo vý
klad Kadlcovy předmluvy, v níž je zdůrazněno, že .systém slo
vanského práva bude pokulhávati za německým a vykazovati 
četné mezery nejen před X., ale i po X. stol.67) Ba v ,samotném 
nazírání na jednotnost slovanského práva v době do X. stol. jsem 
dosti velkým skeptikem. Pro to mluví předpoklad, že Slované 
žijíce ve Isvé pravlasti pohromadě, žili jednotným, nebo aspoň 
téměř jednotnýn1 právním řádem. Ukazuje-li však archeologie 
- jak uvádí Niederle - , že Slované před X. stol. podléhali už 
velice jiným vlivům: řím'skobyz'anbskému, nordickému, orien
tálnímu, ukazuje-li filologie na vypůjčená slova germánská, pak 
bylo by omylem - ,praví týž autor - kd~bychom se domnívali, 

64) RaiU ,s ,cher, K diSlkusi' ... (Brati,slava HL, ,str. 11110). 
65) Ni e d e 'r l' e, Slovanské staroži.tno sti , oddíl kulturní, díllu I. ,sva

zek 1., Praha 1\911, str. 8. 
66) Bal ~ e r, H'i!Sltorya; Iporówrnawcza. " Istr. 40. 
67) K a dle 'c, Lnrtroouction ... str. ll. 
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Poznámky 107 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

že tento, do jisté míry konečný stupeň jejich staré kultury 
představuje nánl ve svém celku něco čistě a v pravdě slovan
ského. Tortéž nlo~no však říci o kultuře právní před koncem 
X. stol., v níž mohla cizími vlivy nastati také jistá diferen
ciace, která se nám pak plně zračí v památkách historických 
po X. srbol. Proto jsem zŮ'stal při směru, o němž pravil Balzer, 
-že vždy podrží ve vědě svou legitimaci.: podávám metodou ,srov
navací ,soukromé .právo, jak se nám ve starších památkách slo
vanských zračí, úmyslně se vyhý1baje i v nadpisu nějakému 
»slovanskému« j.ednotnému právu. Jeto úkol mnohem skrom
nější, ale za to neopírá se o samé hyporte'Zy. Že pak používám 
metody sroV'navací, je ze spisu jasně viděti , takže učených vý
kladů o tom třeba není. 

N a prosto nepěkným j esrt další tvrzení, 'že jsem v textu 
své knihy převzal mí'sta z Kadloova článku o práyu soukro
mém, který byl uveřejněn v polské encyklopedii, aniž bych 
citoval autorství Kadlcovo. Pan kritik srovnává můj spis s tex
tem, jenž vyšel v uvedené encyklopedii, naproti tomu já však 
cituj i Kadlcovu práci podle nověj šího knižního vydání, které 
vyšlo v srbském překladu prof. Taramovského, kde rozměr a po
čet stránek je jiný. Kde tento text doslovně přejímám, tedy 
S,ej loyálně cituji, neb nemám zájmu na tom, abych něoo 

z Kadlcovy stati zakrýval, když v úvodě j sem výslovně řekl , 

že jselTI jí ke své práci ,použil. Kde j·e arci stať přepracovaná, 
což pan kritik podrobně nezkoumal, tam Kadlcovu Istať neci
tuji, aby ten, kdo bude příslušné místo srovnávati s textem 
Kad1covýnl, nebyl uváděn v omyl, že tvrdím něco, co v Kadl
cově originále není. Ostatně, kdyby takovým zpúsobem měly 
býti hledány výtJky, pak hy ani dotyčná stať Kadlcova neob
stála před kritickou lučavkou prof. Rauschra, poněvadž by Ise 
našla místa, která na př. jsou převzata z Vladimirského-Bu
danova, z Bobčeva, Kotlj arevského aj. Mimo to některé části, 
ve srtati Kadlcově, v nichž jsou prostě přeložena místa urči

tých pramenů jsou věcí v literatuře dávno známou, takže ani 
nejde '0 výlučný duševní 'majetek Kadlcův a Kadlec by to také 
nikdy netvrdil. K mé útěše je pan kritik aspoň na tolik uznalý, 
že přece jen konstatuje, 'že práce má není plagiát.6S

) 

68) V poznámce konstatuje porof. RauSlCh'er,že vyd:a:l< jsem v soukro-
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V dalším, kde ,pan kritik opětně Dpakuje své názDry na 
cíl a úkol slDvanských dějin, JSDU opětně nesrDvnalDsti, jež uvá
děti :na sprá vnDU míru je zbytečnD; pOl té stránce odkazuj i do. 
prvé části tDhDtD pDjednání, jakDž i 'k pDčátku části druhé. PD
dDtýkán1 pouze, že ,není spráViné tvrzení RauscherDvD, že v § 1 
TnéhD spisu mluvím o. X. stDI. jako., VýVDjDVé hranici nejstaršího. 
obdDbí právního. u Slovanů, CDŽ prý je v DdpDru s předmluvDu , 

kde pravím, že :pDstupuji ča-sDvě dále. V mé knize prDstě stDjí, 
že do. X. stDI. je pramenů málo., po. X. stDI. dDsti, z nichž se dá 
usuzoOvati na dobu. starší před X. stoOl. Nesprávné je dále tvrze
ní, že jsem přijal rDzdělení spisu pDdle stati KadlcDvy, na čem'ž 

by Dstatně nic nebylo; v tDU1 směru jsem měl na mysli VZDr 
jiný a sice dílo. DqbkDwského o. právu soukromém poOlském, 
Dd něhDž j'sem ,se uchýlili potud, že j'sem vložil právo. dědické za 
právo. rodinné. Stať KadlcDva v detailu by se mi za VZDr nehD
dila, neboť šlo o. mnohem rDzsáhlej ší zpracDvání. 

Je samDzI'ejnlé, že při svém vý:kladu hleděl jsem se držeti 
dDb dávných, arci dDklady k tDmu jsem' bral i z dDb pDzdějších, 

případně užil i (pDdle R.auschera) »nDvéhD « práva DbyčejD

véhD. PDdobným z.půsObelTI je PDstupovánD i v Dstatních svaz
cích NiederlDva mDnumentálníhD díla, kde sledy staré kultury 
slDvanské j'SDU sbírány také v dDbách pDzdějších, ba i v »nD
vých« právních Dbyčejích. Chválí-li však pa'n kritik uznalými 
SIDVY NiederlDvD dílo. i s jeho metodami, jakým způsobem jest 
vysvětliti jeho. Ddmítavé stanoOviskD ll\: nDvén1u svazku, kde jest 
stejně PDstupDváno? PrDč neDdmítl s rDzhořčením všechny 
dDklady NiederloOvy, kde tento. autor užívá 'žijících Dbyčejů jako. 
přežitků dávných dob a (podle Rauschera) pDčíná si zpúsoOJbem 
rD,mantický'm? A 'prDč kDnečně nezavrhl přímo. sama seb e, 
když ve své ,starší práci napsal, že ještě dnes by našel právní 
historik v dnešním ŽivDucím právním Dbyčeji na SlDvensku bD
hatý zdrDj k historicko-právním'll bádání, pDněvadž v těchto 

právních obyčejích zachovalo. Ise mnDho půvoOdně slDvanskéhD ? 

mém oti'skus'vůj 'Sipis, v němž předmluva ·sd1'ází, takže prý je 'zakryto p,ře
vZ'etí Kadlcovy stati,. Poznamenávám, že jde o s' o' u k r o m Ý otisk, v němž 
jiná úpra,va titulních stránek za'brala .stránikupi·edmluvy; aby ji .nebylo třeba 
vl~povati, ,tedy jSlem od ní upustil, neboť otisk js;em poslal jen svým 
znám'Ý'm. 
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Poznámky 109 
k <lějinám práva soukromého II Slovanů v dobách starších. 

A když sám vykládá, 'že při tom nebude možno obejíti se bez 
srovnání sjinými právy slovanskými ?69) 

Věc je jasná; žijící právní obyčej jeví 'se jako přežitek 
dávných dob bud' přÍlno svou archaickou povahou, nebo jsou 
o nělTI v pramenech zmínky. Je-li u jednoho 'slovanského národa 
žijící obyčej, o nělTIŽ máme historický doklad u jiného slovan
ského národa, pak ,srovnáním obého přijdeme vlastně k dů

kazu dějinné souvislosti s vývojem starším, o němž mluví ve 
svých úvahách Rauscher. Proto není v tom nic závadného, 
srovnává'm-li normu o právu převěsy~ jak ji dochovala kniha 
pol,ského práva obyčejového z XIII. stol. s totožnÝ.mi nebo vel
mi podobnými žijícín1i obyčeji u selského lidu z jiných zemí 
slovanských. 

K právu převěsy, kde můj postup Rauscher takovým ne
vědeckým a sobě samému se příčícím zpúsobem odmítá, po
dotkl bych ještě toto: Materiál obyčejového práva, jenž byl 
sebrán místními soudy a magistráty v Ceohách na rozkaz ape
lační ho soudu v Praze v r. 1805, byl revidován právníkem z po
volání, apelačním radou Júsefem ryt. Jorda;ne1m. Je ,spolehlivý 
právě tak jako každá jiná sbírka právních obyčejů, pořizovaná 
dotazníkovou akcí po venkově. Je naprosto nesprávným tvrzení, 
že tento materiál vznikl pod vlivem obnoveného zřízení zem
ského, neboť jak Stupe'cký ve svém článku přímo uvádí, šlo právě 
o sepsání právních obyčejů, je'ž existují ve dle obnoveného 
zřízení zemského a jiných starých zákonných norem. 70) Pokud 
se týče práva převěsy, obnovené zřízení také skutečně o něn1 
žádného uSltanovení n e lm á, ani v deklaraItoriích a novelách, 
takže o nějakém jeho vlivu na vznik 'zmíněného obyčeje ne
může býti řeči. Ze by šlo přihlížeti při právu převěsy také 
k právu městskému, o tom není pochybnosti, ale tornu jsem se 
hleděl co možno vyhýbati, jeŽlto bylo by velmi snadno se do
stati do práva německého nebo římského, tedy do norem ne
slovanských. 

69) Ra IU ,s che r, Slovenské Iprávní' dějiny v rámci dějin :poráva ve 
střední Evropě, Bratilslava: 192'7, str. 17. 

70) S t U' ,po e c k ý, Návrh k ,provinciálním statutŮlm král. Českého v 1. 
18'05-1808 (Sborník věd !právních a státních, Vl.,srtr. 252) '. 
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Naprostým nepochopením dané látky jest další tvrzení 
Rauscherovo, z něhož vyrozumívá'm, že snad jsem měl podrob
ně vyložiti vliv stavovských rozdílů v dávném soukromém prá
vu! Tím bych se přece od starých dob zbytečně oddálil. Pravím 
přece na str. 22, že stálým ,příznakem bytu Slovanů, pokud žili Ve 
své pravlasti, byla prostota, střízlivost ba chudoba, Poměry 
ty se nezměnily ještě dlouho po rozchodu do jejich nových vlastí; 
nebylo tedy potřebných podmínek, aby se mohly mezi nimi 
vyhraňovati jednotlivé třídy společenské a vznikati stavov,ské 
rozdíly. Na to podávám Istručný výklad, kdy započala mezi 
Slovany diferenciace tříd, jež vlekla za 'sebou diferenciaci práv, 
uvádím, kde 'se to začalo projevovati nejzřetelněji (v právu 
trestním a procesním), načež přecházím k právu soukro,mému, 
z něhož uvádím dva staré doklady, kdežto nověj ší z Maj estas 
Carolina a zákoníku cara Stefana Dušana dávám ji'ž do po
známky, nechtěje se úmyslně zabývati nějakým zevrubným vý
kladen1 o stavovství, 'neboť to přece již v Niederlových Slovan
ských Starožitnostech nemá mí'sta! Zde bylo nutno dotknouti se 
jen počátků a nic více a to ještě spíše z ,důvodů 'Systematických, 
než z věcné nutnosti. 

Pan >kritik dále neshledává správným, že jsem v oddíle 
o právu zástavním použil ustanovení židovských privilegií 
z XIII. stol. J eprý to právo židovské a nepatří tudíž k právu 
slovanskému. To je arci jeho názor, vyplývající pravděpodobně 
z předpokladu, že normy dotyčnýoh privilegií platily jen pro 
židy. Ve skutečnosti však celá řada článků obsahuje normy, 
ldere jsou závazny jak pro 'židy tak pro kře s ť a n y, tedy 
i pro Slovany, 'žijící s 'židy v zen1i pohromadě a vcházející s nimi 
v obchodní styky. Byli-li nuceni Slované tyto normy respekto
vati, pak vskutku nevidím důvodu, proč by jich při výkladu 
jejich starého zástavního práva použito býti nemělo, zejména, 
když j sou to normy velmi staré a jiných j e' poměrně nedosta
tek. Ba naopak, je-li známo, že přijímáním zástava půjčová
ním peněz na ně se u Slovanů ode dávna zabývali převážně 
židé, je radno odtud při . výkladu starého - práva zástavního 
vyjíti. 

Přechá;zeje k užité literatuře uvádí Rauscher, že jsem 
smysl míst, jichž se dovolávám, někde zcela »překroutil«. To je 
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Poznámky 111 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

však výtka, plynoucí z povrchního přečtení mého díla, z něhož 
si kritik vy,trhl jen některou větu, z níž dělá pak nesprávné 
závěry. Uvádím-li řadu příkladů, jež dokazují, že otrok byl 
u Slovanů v právu osobou a nikoli věcí, načež mimo ně podo
tknu,že »polské právníp r a m e.ll y dO'pouštějí nám na věc 
nahlédnouti z jiné strany, 'že nebylo dovoleno otroky beztrestně 
zabíjeti a zraňovati, tudíž že spatřována byla v nich osoba a 
nikoli věc«, ted~ je to tvrzení ,m oje. Odvolávám-li se v poznám
ce na dílo Dq,bkowského, tedy odvolávám se na p r a m e II y, 
které on .tam v poznámkách ( ISV. L, str. 113) uvádí (a to ni
koli jen pod čís. 13), aniž bych se Um nějak dotýkal jeho kon
strukce, neboť v této věci budou ve vědě vždy názO'ry rozlišné, 
ježto bude možno vždy uváděti doklady z pramenů, je'ž ukazují 
na otroka jako ,na osobu i jako na věc, což jsem výslovně uvedl 
na str. 27, takže je věcí badatele, které stanovisko zaujme. 
Ostatně při pečlivějšín1 ,srovnání 'se moje hledisko ani od kon
strukce Dq,bkovvskéhO' příliš neliší. Je-li můj výklad založen na 
zásadě, že otroci byli subjektem práva vel m i o b 'm e z e n Ý m, 
kdežto Dq.bkovvski pohlíží na ně jako na věc, avšak při tom podo
týká,že právo přihlíželo i k jejich o IS o b ním u charakteru, je 
obsah obého pojetí téměř stejný. ' 

Přecházím-li výše zmíněnou výtku p. kritika jinak bez po
známky, nemohu pouhý'll mlčením přejíti další jeho výtku, 
kde Rauscher opětně tvrdí, že jsem chybně reprodukO'val cizí 
práci. Uvádí mou větu ze str. 49, kde ,stojí, že ještě v nové době 
na př. u Rusů, Srbů a Bulharů se za nevěsty jejich rodičům 
skutečně platilo a místy snad i dnes platí. K větě té připojil 
j sem dole poznámku: Srovned o tom četné doklady u J a k u š
k i n a, 06hlQHOe npaBo, sv. II., Jaroslav 1896, str. 467, kde 
uvedena řada prací, jež jednají o koupi nevěst u Rusů; pla~ 
cený peníz se tam nazývá RJIa'[I;Ita, BbIBO/1:Hhl.fI AeHbRlf, RaJIbIMb. 
Co do Srbů a Bulharů srv. naši práci »Jihoslovanské právo 
soukromé ve světle právních obyčejů«, Praha 1926, str. 110 
a násl. Bulhaři zavou plat za ženu »otcovským právem« 
(6arn;MHo rrpaBo, 6all~lfI-Ia rrpaBAlfHa, 6a6a-xaRA) neb ag rluk 
(arbpJI,\\Rb), věnčanina. 

P. kritik po citátě věty z méhO' textu podotýká, že »formu
lace 'sama překvapí a zaujme, zda ještě v nově době ... a místy 
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snad i dnes platí se za nevěstu jako za věc a to u Rusů, Srbů a 
Bulharů.« Na to Ipřipomíná z mé poznánlky pouze dílo Jakuški_ 
novo; ostatek prostě z a mlč u j e a ke srovnání uvádí větu ze 
stati Kadlcovy, v níž autor praví, že kupování žen zachovalo 
se ještě u některých národů východních a dovolává se rovněž 
J akuškina. Poněvadž Kadlec praví v dotyčné větě něco zcela 
jiného, tvrdí Rauscher, že jsem výklad Kadlcův nesprávně re
produkoval. Zatím však já se s Kadlcem shoduji jen potud, že 
se oba dovoláváme Jakuškina a své tvrzení jsem napsal jsa si 
plně vědom jeho obsahu, neohlÍ'žeje se nijak na te~t Kadlcův, 
jenž je zcela jinak - nikoli opačně jak míní Rauscher - for
mulován. V bibliografii Jakuškinově je dosti dokladů o koupi 
nevěst u Rusů, což je též p. kritikovi znánlo, jak je viděti z toho, 
že ve své kritice vybral z dotyčné bibliografie jenom 7 spisů, 
které jednají o t. zv. kalymu, t. j. o. platu za nevěsty, který dá
vají Tataři v Sibiři, ale víc e než 20 s p i s Ů, k t e: r é 
jed n a j í o o b y č e j i k u p o vat i n e v ě sty u R u S ů71 ) 

v guberniích evropského Ruska (mezi nimi na př. spis Ilji 
Sraga, uvedený pod čís . 457, výslovně připonlíná, že plat za 
nevě,stu činí od 10-300 rublů v m o ,s k e v s k é a vladimirské 
gubernii) věd o m ě z a mlč e I, ježto by v opačném připadě 
celý základ své zo,snované výtky - a o tu mu pouze šlo - pod
vrátil. Takovéto »výtky« jsou arci vědeoky n e p o cti v é a na 
nestrannost kritika vrhají prapodivné Isvětlo. 

Pokud se týče citace nebo ne citace literatury, chci prostě 
konstatovati, že cituji jen ta díla, na která se skutečně odvolá
vám. V díle mém je citací více než dosti a kdybych měl na př. 
podrobně citovati literaturu, jež jedná o rodinném nedílu nebo 
o právu manželském a pod., přeplnil bych spis do té míry, že 
by pozbyl přehlednosti. N enípřece nic ,snažšího, ne'ž nahlédnouti 
do bibliografických pomůcek a ocitovati spisy ve větším či 

lnenšÍm roznlěru; byl jsem nucen také počítati s rozsahem. spisu, 
aby náklad finanční nepřekročil mez dnešním poměrům přimě
řenou. Jestliže však některá díla neb články necituji, to nijak 

71) Srv. J a k u š.k i n, 06bltIHOe rrpaBo, ISV. II., Ja'rosla.v 1'896, spisy 
Č. 46'7, 9'2:5, 005, 9811, 1<(}I10i, 1030, 11417, 121518, 1.00i2, l!308, 1300, 13140, 1530, 
15~ a j. Ostatně Jakuškin Isám v úvodě .k II. sva'z\ku zaujímá totéž sta
novisko (str. XFV .sL). 
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neznamená, že bych o nich nevěděl, nebo že j sem snad duleži
těj ších prací o té neb oné otázce nečetl. Vždyť jsou práce, v nichž 
vědecká literatura v ů b e c není citována a přece by ani Rau
scher netvrdil, že autoři potřebné literatury neznají, jak ostatně 
dosvědčují Rauscherovy »Úvahy«, v nichž mluví na př. o pro
gramatických pracích prof. Kutrzeby nebo o stati prof. Bal
zera o počátečních formách státu slovanských, kde 1iteratura 
vůbec není citována, nebo jak jest tomu v Kadlcově francouz
ském systému, kde literatura je v příloze omezena jen na hlav
ní spisy a pod. Je li radno šetřiti 'S citacemi literatury v mono
grafiích, tÍ'ľn spíše to platí pro díla systematická, k nimž ná
leží i má práce. Naprosto pak již nemá smyslu citovati práce, 
které svým obsahem míří do jiného oboru; z takových mi na 
př . vytýká Rauscher dílo Kazimíra Tyminieckého »Proc€lsy 
twórcze formova-nia :si~ 'spoleczénstwa polskiego w wiekach sred
nich«, kde 'se autor zabývá otázkou vývoje stavů měšťanského, 
šlechtického a kmetského v XV. věku na Mazovsku, tedy lát
kou tj"Tkající se práva veřejného, nebo recensi Zygmunta Wojcie
chowského »0 ustroju szczepowym ziem polskich« (Slavia occi
dentalis VII), což je ,studie historicko-geografická, zabývající 
se otázkou určení teritoria polských kmenů, kteréž věci probírá 
Niederle v III. a IV. svazku I. oddílu Slovanských Starožitno
stí, nebo zase recensi Arnoldovu (o spisu Z. Woj ciechowského 
»Ustroj politiczny ziem pol'skich w czasach przedpiastowskich«) 
»W spravie ustroju plemiennego na zemiach polskich«, kde již 
název sám ukazuje,že práce se týká také práva veřejného; 
dále nevidím nutnosti,proč by mělo býti citováno dílo Dopscho
vo »Die ~i1tere Sozial- u. Wirtschaftsverfas'sung der Alpensla
ven« (Wein1ar 1909). Spis, pokud se týká práva, převážně 

jedná o právu veřejném; ze soukromého práva je na str. 147 a 
sl. jednáno o zádruze, při čemž autor odmítá theorie Peiskerovy 
o jejím pozdní'm původu, což jsou již věci dávno odbyté. Stejně 
je tomu tak,co se týče výborného díla Dopschova »Die Wirt
schaftsentwicklung der Karolingerzeit« (2 svazky, Weimar 
1912/13), v němž autor probírá problémy veřejnoprávní v říši 
francké (die konigliche Grundherrschaft, die geistliche Grund
herrschaťt, die weltliche Grundherrschaft, Grundherrlichkeit a 
j.), nebo čistě ho·spodářské, o nichž zase již pojednáno u Nie-

Sbornik vid právních a .tálních XXXV. 8 
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derla v III. dílu 1. svazku Slovanských starožitností. Neméně 

znamenité dílo Dopschovo »Grundlagen der europaischen Kul
turentwicklung«, II. vyd. (2 svazky, Vídeň 1923/24) pojednává 
rovněž, pokud jde o právo, převážně o poměrech veřejnopráv
ních u Germánů a Rímanú od Caesara do Karla Velikého; pokud 
pak někde se dotýká práva soukromého, neměli jsme za radno do 
našeho sy'stému některé jeho názory vplétati, ježto ani pro prá
vo germánské nebyly dosud obecně přijaty. Není správné na 
př. tvrzení Rauscherovo, 'že od r. 1912, kdy Dopsch vydal první 
vydání svého díla, byla otřesena theorie původního kolektivního 
vlastnictví v markové obci (Markgenossenschaft). Stačí nahléd
nouti na př . do systému Schreuerova (Deutsches Privat~echt, 
Stuttgart 1921) nebo Hubnerova (Grundzuge des deutschen Pri
vatrechts, 5. vyd., Lipsko 1930), kde oba autoři setrvávají na 
konservativním stanovi,sku v dotyčné otázce; Hubner jen v po
známce upozorňuje na odchylné stanovisko Dopschovo a jeho 
stoupenců (str. 131). 

Ba o některých spisech, které jsem měl podle p. kritika ci
tovati, možno skorem :se domnívati, že jich pan kritik sám 
z.e,vrubněji ani nečetl. Tak např. praví o díle Kaz. Ty mi;n i e c
k é II o, SpoleczeÍlstwo Slowian lechic;kich (Lvov 1928), že jed
ná o rodu a rodině u Slovanů, o právu vlastnickém atd. a že 
srovnání příslušných míst s ·mým ,spisem vykazuje nedokona
lost mé práce. Kdo příslušné partie týkající se práva soukro
mého u Tyminieckého skutečně pročte', ·sezná, že autor podává 
jen stručný přehled zmíně'ných otázek na podkladě studií Kadl
cových, Balzerových, D~bkowského, Abrahama, Adamuse, Kotl
jarev1ského, Piekosinského, Ji:rečka, Bujaka - tedy vesměs au
torů, jež uvádím ve svém spise i já. Při tom na př. Rauscherem 
uvedené dva obory zaujímají v díle Tyminieckého 15 str., v práci 
mé 42 str. Prameny, jichž se · autor dovolává pro právo man
želské, jsou u mne ,tytéž atd. Ze pap kritik zevrubněji díla Ty
minieckého nečetl, plyne z jeho další výtky (na str. 39), kde 
,Se ho dovolává v otázce, že rodinu je nutno považovati za základ 
vývoje právních útvarů složitějších, tedy i rodu. Zatím Tymi
niecki praví, že se ve SVélTI výkladu bude držeti s ch ,e' mat u 
nejprostšího, t. j. schematu malé a velké skupiny, t. j. rodiny 
nebo rodu a plemene, ježto všechny jiné skupiny jsou závislé 
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od nich.72
) Jinou takovou výtk'0u, ply;noucí z povrchního čtení 

literatury, je'st,že j1sem .při výkladu čl. 5 (Kar.) Ruské Pravdy, 
kde se mluví o t. zv. »potoku« a »ra:zgrableniji«, necitoval Kadl
cův článek »Porob - rasáb v právu jihoslovanském«, kde prý 
Kadlec vyložil tot'0 mÍ-sto daleko podrobněji. O tom ne·mám arci 
žádné pochybnosti; zmíněná t r :€' S t n í norma je tam vskutku 
správně vyložena. Jenom že já ve spise o právu 'soukromém 
právo trestní - jak by mi snad radil .p. kritik - vykládati 
nechci, nýbrž usuzováním ze zmíněné normy trestní chci jen 
tě'žiti pro právo soukron1é. V tom se tedy s p. kritikem neshod
neme. Z povrchního čtení pramení též vytka Rauscherova, že od
poruji Kadlcovi 'svým tvrzením, že v určitých případech se roz
děloval rodinný ne díl také podle losu, což bylo praktické, chtě
lo-li několik podílníků týž díl. Tomuto názoru, který byl vyslo
ven také Balzerelll (o čemž prý nevím), Kadlec celou svou 
vědeckou osobností vehementně odporoval a dokazoval, že příděl 
nemovi.tého maj etku losem vy skýtal se nikoli při zádruze, nýbrž 
při vesnické obci čili marce (rusky mir). N uže proti tomuto 
názoru Kadlec vehementně neodporoval, ježto užívání losu při 
dělbě zádruh bylo mu dobře známo jako Bal-zerovi (jenž se, na 
Kadlcův »Rodinný nedíl« v tom přímo odvolává73

) i Bogišiéovi, 
Pachmanovi a jiným autorům; ježto pak užívání losu při dělbě 
zádruh dochovalo se ještě v žijícím právní'm obyčeji, tedy po
pírati jej by znamenalo zavírati oči před holou skutečností. Tak 
pošetilýn1 arci Kadlec nebyl. Jednalo se však o jinou věc: Balzer 
v uvedeném spise vyslovil 'názor - jak také Kadlec ve svém 
článku Ipíše - že vlastnictví zádružné přidělovalo se losováním 
jednotlivým členům zádruhy pravděpodobně (jak si~ zdaje) 
n e j p rve jen n a j i 'S t Ý č a s, při čem ž s p .a leč n é 
v I a st nic tví ne p o. n1 í jelo a teprve později navždy. 
Proti tomuto d o č a s n é ·m u přidělování pozemků lose'm jed
notlivým členům zádruhy namítal Kadlec, že Balzer zde aplikuje 
na zádruhu, co se spíše asi vztahuje na vesnickou obec čili mar
ku. Správně pravÍ Kadlec, že se v zádruze nepřidělují pozemky 
periodicky jednotlivým členúm; jakmile by se to stalo, přestala 

72) Brv. Ka:zJ. T-' ymin~elC· Ik~, S'poleC'z'enstwo Sl'otwian lechl'Ok~ch 
(Rod i ,plemie), Lv.ov H)i2'8, ,s.tr',18. ' ., . 

73) Ba Jo 'z e r, HiJstorya Iporownawcza IP-raw slowlmm~klcb:, ,str. ,5'0. , 

8* 
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by zádruha existovati. Na podporu svého mínění pak uvádí, že 
výrazu sors, los a pod. užívá se o jednotlivých dílech vlastnictvÍ 
obecního čili markovního. 74

) Naprosto se zde nemluví o tom 
že by se zádružné jmění t r val e pomocí losu nedělilo; tvrzeni 
Rauscherovo o Kadlcovi nutno tudíž v tOlll směru odkázati do 
téže kategorie, jako v případech předešlých. 

V citačních výtkách zachází Rauscher až do sn1ěšnosti. Tak 
na př. vytýká mi, že necituji vydání Ta cit o vy Germanie. 
Kadlec prý si to mohl dovoliti v encyklopedické stati, ale j á 
prý jsem měl ve svazku Niederlových Starožitností připojiti 

i vydání, ba dokonce i literaturu, jež sel vztahuje k známému 
lllístu v kapitole 26., ,které se v p o zná m ce dovoláválll. Mám-li 
již odpovídati na malichernosti, tedy podotýkám, že Niederle 
sám rovněž ve svých Starožitnostech vydání Tacitovy Germanie 
ani literatury k dotyčnému místu necituje. Pan kritik upozor
ňuje na př. na Brunnera (Deutsche Rechtsgeschichte, 1., (II. vyd. 
1906, str. 86) ; budiž zde tedy opětně konstatováno, že Brunner 
také vyd á n í Tacitovy Germanie necituje a setrvává na kon
servativním výkladu dotyčného místa. Jenom v poznámce uvádí 
tehdy nový výklad Rachfahlův, jichž před Um bylo již také 
mnoho; o konjekturách Rachfahlových poznamenává, že »beide 
Konjekturen sind verfehlt« - nač je tedy citovati? Také 
D o p s ch dopustil se podle Rauschera této závažné chy.by, 
neboť vydání Tacitovy Germanie nedtuje, ačkoli se uvedenÝlll 
místem zabývá velmi podrobně/o ) což snad za'se panu kritikovi 
ušlo. Ale je,mu šlo jen o výtku bez ohledu na to, že Tacitus j e 
majetkem veškerého kulturního světa; kdo by byl již do té míry 
kulturní, 'že by nemohl najíti nějaké vydání Tacitovy Germanie, 
učiní nejlépe, když toho zanechá. Abych osvětlil zaujatost kri
tikovu, jsem nucen též podotknouti, že z,míněné místo z Taci
tovy Germanie ani předmětem mého rozboru n e n í, nýbrž že 
se ho pro svůj výklad jen dovolávám jako analogického dokladu. 

Podobnými výtkami zahrnul mne Rauscher i pokud jde 
o citaci pramenných edic. V té věci se s ním příti nebudu; pří-

74) K ad 1 e c, Základní otá2Jky slovanských IP'rá vních dějin ( Sborník 
věd !p,rávuich a ,s,tátnÍclh: T., .srtr. 1104). 

75) D o IP s c h, Wi.ssensehafltliche und Iso"ziale Grundl:agen der eUTO

paische'n Ku,lturelI1twicklung, I. Teil" 21
• Auf!.' Wien 11923, ,str. &5 a násl. 
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slušné doklady na uvedených místech jsou a o to jedině běží. 

Užil-li jsem edice jedné nebo druhé, je věcí vedlejší a podezírá-li 
mne Rauscher, že jsem snad si příslušná mí,sta neověřil sám, 
nýbrž j.e pTostě odněkud opsal - ha:beat sibi. Při tom jsem 
dalek toho, abych se prohlašoval za neomylného a loyálně uzná
vám, že j,sem 'se 'zmýlil v citaci pol,ské edice »Akta grodskie 
i zemskie« o svazek XXIII. z r. 1928, jehož se ve svém díle 
jinak nikde nedovolávám jako celé řady ostatních částí této 
edice. Ciní-li mně však p. kritik výtku tohoto druhu, pak arci 
se nemá stejné chyby dopouštěti sám. Tak ku př. opravuje mou 
citaci bibliografie J akuškinovy, z nÍ'ž se na str. 49 mého spisu 
dovolávám II. svazku, že jsem měl citovati: Jakuškin, 06hlQHOe 
npaBo. MaTepHaJIbI ;II;JUI 6H6JIiorpacfJiH 06hlQHarO rrpaBa, I.-II. 
Jaroslav 1896. Tato »oprava« j,e' však naprosto chybná. Přede
vším I. svazek této bibliografie vyšel r. 1875 a nikoli 1896, 
II. svazek 1896, dále pak tře t í svazek pod názvem 06LIlIHoe 
npaBO pyCCRHXb HHopo~u:eBb vyšel v publikaci qTeHiH 06m;ecTBa 
HCTopiH H ~peBHocTeň PocciňcRHXb, kniha III. r. 1899 i separ. 
a konečně svazek čtv r t Ý pod názvem 06hlQHOe rrpaBo vyšel 
po Jakuškinově smrti (t 1905) v Moskvě r. 1908. Nebo vytýká, 
že jsem při citaci Ruské Pravdy nepoužil vydání Goetzova »Das 
russische Recht« (Stuttgart 1910~1913, sv. I.-IV.). Této edici 
byly však vytčeny ruskou kritikou (prof. Vladimirským-Buda
nov:elm, Djakonovem, Floroviským, Filipovem) i naším prof. 
Kadlcem nejen nepřesnosti, nýbrž i přímo hrubé chyby.76) Nač 
ho tedy užívati, když obecně rozšířené vydání v Christomatii 
prof. Vladimirského-Budanova je lepší? Dále praví pan kritik, 
že jsem neměl užívati Helclova vydání statutů Kazimírových, 
nýbrž edice v Archiwum komisji prawniczej, tom. II. z r. 1928. 
K tomu tedy podotýkám, že text statutů Kazimírových byl pojat 
do č t y ř .svazků uvedené edice; ve svazku II. a IV., vyd. 1921 
(rok 1928 uváděný p. kritikem mám za chybu tisku) jsou všech
ny texty latinské, každý j :ednotlivě, otištěny Boleslawem Ula
nowskim a texty, přeložené do polštiny, jsou publikovány stej-

76) 8rv. Kad!l e-c, Nové ná'z'ory o Ruské Pravdě (Sborní1k věd práv
ních a ,státni~h, XW, ;str. 312151 a nwsL, d,Me Ipak F i ,I, i iP o v, Ze 'Za/hraničních 

hlta8Ů o Rulské ,Pravdě a jejíJoh Ikomentátorech (můj ,překlad v Ceské revui 
19'2'6,/2"7) , kde uvedleny :pTI1slrušné recense. 
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ným způsobem od Fr. Piekosinského v témž Archivu, sv. III 
vyd. 1895 a sv. VIII., část I., v~d. 1907. Při citaci jednotlivých 
lTIíst podle této edice bylo by nutno přihHžeti ke všem rukopi_ 
sům tam otištěným, takže citace by byly nadměrně obšírné, což 
by žádného zvláštního užitku nepřineslo; k účelům nlé práce 
zcela dostačil jeden celkový text, jaký jest v edici Helzlově, která 
jest k tomu zC81la dobrá a proto jsem jí také užil. Nevidím také 
nutnosti, proč bych měl na př. citovati Kostrenčiéův rozbor zá
kona vinodolského, když já jej ve své práci nijak podrobně ne
rozbírám a jen na několika málo místech dovolávám se ho zcela 
povšechně. Takovým zpúsobelll mohlo by se mi na př. vytýkati, 
že jsem měl citovati třebas Kostrenčiéův <spis »Fides publica« 
(Bělehrad 1930), kde se ku př. (na str. 17 a jinde) také mluví 
o vinodolském zákoně, nebo když bych citoval Ruskou Pravdu 
podle spisu Goetzova, mohlo by se zas namítati, že jsem měl 
citovati novější edici jednoho z jejích nedstarších textů od aka
denlika Kar.ského a vůbec dělati výtky do nekonečna. Tím je 
zcela zbytečno se zabývati. 

Pokud se týče mého výkladu článku Statutů Konrádových, 
který pan kritik napadá stejně jako prof. Cáda, srv. str. 143. 

Dále píše můj kritik: Bylo na uvedeném místě Čádou upo
zorněno také na naprosto nesprávný výklad místa z t. zv. Schof
fenbuchu písaře Jana, podle něhož městský 'soud brněnský byl 
ještě ve XIV. stol. názoru, že usmrcení dítěte matkou není čine'm 

trestným. 'Z tohoto svého výkladu Saturník činí dalekosáhlé 
dedukce pro otázku práva rodičů usmrcovati děti ještě z dob 
pohanských! (Pra vím tam arci jen prostě, že v českých prame
nech j,sou ještě Istopy po právu rodičů usmrcovati děti, načež 

uvádím zmíněný doklad sjinými.) Zatím na uvedeném místě 
Schoffenbuchu j de o debatu, kde podle písaře Jana pronášen 
byl n á 'z o r některých přísedících, ž:e, matka, usmrtivší své 
dítě, nemá býti tre,stána. Upozornil jsem na toto místo již roku 
1927 a v souhlase <s prof. Boháčkem vy,slovil jsem domněnku, 
že tu jde nejen o vliv a reprodukci právních pramenů římských, 
ale 'že jde zde patrně o případ písařelTI Janem úplně vymyšlený. 
Nuže mínění Boháčk,ovo: (O tomto) mínění (autor Jan) praví, 
že neodpovidá civilnímu právu (non est consonum juri civi1i) 
..• Odlišná mhlění soudců ukazují, že římské předpisy ... n e-
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Poznámky 119 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

byl y t a k h I a d cep ř i j í 111 á n y . .. Soudcové z lidu, kteří 
nalézali právo pod I e s v é ho- pře s v ě .d č e n j - - a toto 
přesvědčení není než n á -z o r dob y na danou otázku - snad
no dovedou rozhodnouti o potrestání vinníka, rušícího veřejný 
pokoj .77) Boháček tudíž v uvedeném názoru spatřuje projev 
národního práva. A nyní Rauscher: Jako zbytek s tar Ý c h 
názorů možno uvésti také skutečnost, že ještě ve 14. stol. do
vedl lTIěstský soud debatovati o tOlU, zda trestna jest vražd~ 
dítěte samotnou matkou. Uvažováno bylo takto: quod ipsa mu
lier non esset aequaliter punienda ex eo~ quod cum infantem 
gen1isset et proprium jus in eum habuis'set, ip-sum perimere 
potuit et necare; quilibet enim in re .sua, quod ei placet, facere 
potest. R o z hod n ě z a'Z n í v á zde vel m i dá v n Ý p r á.~
ní o b y č e j, který nemohl ovšem již ve své době se uplatnItI , 
ale' skutečnost, 'že bylo možno vůbec ještě vzpomínati na tento 
ar cha i s m u s, dokazuje, že n e byl y j e š t ě d a I e k y 
doby, kdy skutečně te.n:to :právní obyčej 

v p I a t n o s t i byl. 78) Poznamenati k tomu něco není věru po
třeba . ... 

Jiný můj nesprávný výklad, který prý je novější literatu
rou překonán, je podle Rauschera n1é tvrzení, že příčinou otro·· 
ctvÍ v Cechách ve XII. (XIII.) _století byla též insolvence dluž
níkova. Dnes prý se v .e' s ln ě s uznává, že ve statutech Konráda 
Otty, v nichž je obsaženo ustanovení »de debito non debet ali
quis vendi, ni si in tertio termino«, se o prodej dlužníka do 
otroctví nejedná, takže ty dalekosáhlé dů.sledky, které prý opa
kuji po Jirečkovi, náležejí již romantickému výkladu; Zycha, 
Cáda, Krofta a Vaněček prý vykládají věc lépe. 

Toto tvrzení Rauscher-ovo je přímo typickým dokladem 
toho, jakou cenu mají literární citace, když ten, kdo různá díla 
cituje, jich vůbec ani nečetl, nebo nahlédl do nich jen povrchně. 
PředevšÍnl Zycha se vůbec ve SVélTI SpiS8t79

) zmíněn)"Tm ustano-

77) B o· h áč' e k, Římské právní prvky v 'právní kni'z"e ·brněnského pí
saře Jana, Pra:ha 1(91214, str. 28L-...!219'. 

78) Ra U' IS ch e r, USIIDI'cení v českém !právU' zemském, Brati:slava 
19'27, str. 3'1 a 3'2. 

79) Z y cha, Prag. Eilll BeitrRg zur Rec,htsges'chi'chte Bohmens in Be
ginn der Eolon~satj!olJ]s'zeit. Prag l ig.:1;2. 
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venÍlu statutú Konrádových nezabývá a Vaněček je také ne
podrobuje žádnému rozboru ve své práci ;80) oba se zabývají 
pojmem »venditio«, jenž se vyskytuje v některých imunitních 
listinách. Naproti tomu zabývá se citovaným místem statutů 

Konrádových nejen Ji r e č e k,8l) jenž v něm spatřuje doklad 
někdejšího obyčeje prodatí insolventního dlužníka do otroctví, 
jak ostatně naprosto jasný text svědčí, nýbrž i Lip per t,R2 ) 
jenž má týž výklad, dále Š u st a,83 ) N o v o tn ý84) i K r o f 
t a.8.,) Odchylný je, pouze výklad Č á d ů v, jenž dovozuje, že 
slovu »vendere« v citovaném místě sluší dáti širší smysl směn
ného jednání právního, takže jeho interpretace vyznívá pak 
v ten z'působ, že dlužník 'se vzdal ve prospěch věřitelův své 
osobní svobody náhradou za nezaplacený dluh. 8G ) Tento názor 
však N o v o t n Ý o d mít I, podotýkaj e, že vývody Čádovy plně 
nepřesvědčují, takže není důvodu, proč by zde nebylo možno 
viděti zbytky starého krutěj šího nazírání. 87) My bychom ještě 
připojili, že názor ten není vůbelc domyšlen. Mohl-li dlužník za
staviti věřiteli svou osobní svobodu, aby jej uspokojil svou pra
covní silou, mohl věřitel postoupiti tuto pracovní sílu tomu, kdo 
jí potřeboval a věřiteli dluh bud' celý, nebo ve snÍ'žené výši podle 
dohody vyrovnal, čili jej prostě - prodal. 88) 

80) . Van ě č e k, K ,soudní imunitě duchovní,ch ,statků na Moravě. 

Praha 1'9'31'. 
81) Ji r e 'č e ik H., Slovanské právo v ČeclháeJh a na Moravě, sv. II. 

Praha 18164, Istr. 289. 
82) Lip 'p e r t, Sozial'gesohichte Bohmens' in vorhusittiseher Zeit, 1. 

1896, str. 3"7121. 
83) Š u 's't a, Otroci a velko,statek (Českýč;alsOIpis' hilstorický, V. 18,919, 

str 88). 
84) N o v o t n ý, České dějiny, 1. 3, Pra~a 1'9i28, str. 56, 
85) Kro f t a, Staročeská »vendi,ti'o«. Pe.kaJřů'V ISlborník, 1. Praha 19'30, 

str. 112(. 
86) Č á d a, K osobní exekuci ,podle českého práv>a zemského. Praha 

1920, ,str. 116. 
87) N 'o v o t'll ý, 0iP. dt., tamže. 
88) Výklad o »venditio«, jež ,se vYlskytuje' v některých našich Hstinách 

ve významu Iplacené ,pokuty, iponechá'váme 'zde ,strmou. SdiHme 'plně minění 

K r o f t o v o, že toto »venditio« nesluší uváděti v těsnou souvislost ,s us:ta
novením s:tatut l(,onrádových. Tomu nasvěd:Čluje též a.nalo'gie z jiných imu
nitních listin; kdo Iby na 'př. chtěl' uváděti řecké trestní' normy o vraždě 
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Poznámky 121 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

Naprosto směšnou jest i další výtka p. kritika, pokud se 
týče t. zv. úmluvy;,: ta dokazuje jen, že pan kritik je v procesní 
praxi úplný laik. Ani mne nenapadlo popírati, že úmluva je 
prvé stadium exekuční, 'že je: to, jak vykládá Teige, výzva ... 
1<: plnění procesnÍlnu toho, co nalezeno bylo nálezem ve příčině 
nároku soukromoprávního. Potkala-li se však tato výzva s účin
kem, buď že odsouzený plně splnil, k čemu byl odsouzen, nebo 
že nabídl plnění menší, s kterým se žalobce rovněž spokojil, 
neb nemusil míti vždy jistotu, zda z dalšího vedení exekuce 
bude úplně uspokojen, pak taková dovrše1ná úmluva, smlouva, 
lat. concordia n~byla ničím jiným než ismírem' a další stadi~ 
exekuční již odpadla. Pan kritik si asi představuje, že v k a ž
cl é m případě musilo vždy dojíti ke vše m dalším stadiím exe
kuce, což se přirozeně v praxi nedělo. Naopak § 22 řádu práva 
zemského výslovně svou textací ukazuje, 'že účelem úmluvy byl 
vlastně ;poslední pokus, aby .se věc po dobrém srovnala, tedy 
aby došlo ke smíru. Na p r ,o ce sní povaze úmluvy se tím sa
n10zřejmě nic nemění. Poznamenávám k tomu, že Rauscher můj 
výklad o smíru nesprávně ve své kritice reprodukuje, uváděje, 
že jej definuji »téměř souhlasně« s římským smírem. Pravím 
na str. 198 a 199" 'že smírem rozumí se smlouva, kterou strany 
odstraňují vzájemnými ústupky spor nebo jinou nejistotu ve 
svých právních poměrech, že však staré právo u Slovanll zá
sadně nevyžadovalo podmínky, aby každá slevila ze svého ná
roku, jak tomu bylo v právu římském, nýbrž že smírem byla 
též taková smlouva, pakliže odpůrci sel dohodli v ten smysl, že 
pouze jeden z nich učinil ústupek. Mezi římským a tímto poje
tím smíru jest tedy značný rozdíl a výše zmíněná »smlouva«, 
»úmluva«, »concordia« podává pro obojí možnost 'zcela dobrý 
starý doklad. 

Dále prý jsem chybně vyložil na str. 60, kde mluvím o ma
jetkovén1 postavení manželky, čl. 72. knihy Ondřeje z Dubé 
(podle Jirečkova vydání) ; v Kaprasově spise »Manželské právo 
maj:etkové«, str. 72- 73 je prý 'zmíněný článek správně vyložen. 

v těsnou Isouvilslosts řecký1mi' imunitními' listina.mi, rv nichž osvoibozovací 
formule <>Ibsa:hu.ií též 'zp·roštěni, &no rov cpóvov, ,přilŠel iby k absurdním zá
věrům. Přelhledný vý1Madl o »venditio« je v uvedené rO'Zlpravě Kroftově, kde 
též 'podány 'ná'z'ory literatury. 
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V tomto dávám arci p. kritikovi plně za pravdu, jenže já do~ 
tyčný článek n e v y k I á cl á m, nýbrž béřu z něho pouze starý 
termín »r uch 0« (chodicie i ložnie a klenoty) jako doklad pro 
starý název výbavy, jenž se dochoval v dotyčné právní památce; 
můj výklad na zn1Íněném n1ístě týká se tedy něčeho jiného. 

Přistoupín1 nyní k dokladům, jichž jsem ve své práci užil 
pro důkaz InnohoženstvÍ u Slovanů, ohledně kte-rých mi pan 
kritik vytýká, že se týkají případu t. zv. bigamia successiva. 
Přihlédnu nejprve ke 'Zprávě papežského legáta Quidona z roku 
1143, jenž tehdy přišel do Čech »ad exstir,panda clericorum 
vitia«. Závady, jež shledal, byly: proboštem pražského kostela 
byl laik) nemaj ící vůbec kněžského svěcení a byl 'ženat. Děkan 
téhož chrán1u »trigan1us erat« a nadto poskvrněn 11111O'honásob
nou simonií (symonie multimoda infamia respersus). J ekýsi Se
bastianus, jenž měl církevní úřad, byl také laikem a měl manžel
ku. Iv.Iagister vyšehradského kostela, jsa knězem, oženil se (pres
byter erat et uxorem sibi duxerat). V Olomouci shledáno, že 
děkan a magister tamníhO' chrámu dopouštěli se fornikace. 

V Čechách i na Moravě shledal dále papežský legát mezi 
kleriky »bigamoset viduarum et repudiatar um maritos«; II j i
ných zase 'zjištěna závada, že byli »concubinarii publici« . Rada 
uvedených poklesků názorně ukazuje, že morální stav kleru byl 
v té době v Čechách i na Moravě krajně desolátní, takže není 
naprostO' důvodu, proč by se z POjlllU »bigan1us, trigamus«, jak 
ho listina uvádí, měla zde vylučovati obyčejná bigamie a shle
dávati jen t . zv. bigamia successiva, Při kon~ubinátě, simonii 
a fornikaci, o nichž se listina výslovně zmiňuje, je n1Ylohem při
rozenější ponechati výrazům »lbigamus, trigamus«, jež vystu
pují s uvedenými delikty pohrOllladě, také jedich původní smysl; 
kdo byl schopen prvých deliktů církevních, dovedl se dopustiti 
za takových poměrů, jež dokonce vyvolaly nutnost, aby tento 
stav vyšetřoval papežský legát, i obyčejné bigan1ie. 

Pohanskému ovzduší, které v Čechách na počátku XII. stol. 
ještě úplně nevy,mizelo - vždyť ještě na konci stol. XI. Břeti
slav II. dával páliti pO'hanské háje - také 'Spíše nasvědčuje, 
myslíme-li v uvedených případech na obyč,ejnou bigamii. Vždyť 
i klerikové vyšli z pohanského lidu; pohanské řády nebyly pro 
ně ještě nikterak prázdným slovem a jednotlivci 1110hli leckdy 
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zabočiti i do té míry, jež se již nesrovnávala s~ základy práva 
církevního. Názorný obraz houževnatosti starých názorů po
dává skutečnost, že papežský legát Petr z Capui o 53 léta po
zději (1197) byl by býval málem utlučen, když při svěcení kněž
stva žádal slib čistoty; v takových poměrech shledávati pak jen 
pojmy unlělé jako bigamia successiva, n€tní po našem mínění 
správné. 

Pan kritik mi p·ři této příležitosti udělil výtku, že jS81TI ne
citoval příslušnou litel'aturu; náležité poučení o zmíněné zprávě 
Quidonově měl prý j sem čerpati ze známé učebnice K a p r a
s o v y, Právní dějiny zemí koruny České, sv. II., Praha 1913, 
str. 87. K tomu tedy budiž konstatováno, že K ap r a s v uve
deném spise Ziprávu Quidonovu n e r o 'z b í I' á. Dále na pod
poru svého mínění cituje pan kritik spis Va c k ú v, Sociální 
dějiny české doby starší (Praha 1905, str. 397 a 398) i dílo 
N ° v o t n é h o, České dějiny 1., 2, str. 787. Obojí je mi známo, 
avšak citaci jsem ve svém spise vyneehal, ježto oba autoři za
ujímají r ů z n é stanovisko, což, jak vidno, není známo panu 
kritikovi: kdežto V a ce k, jako katolický kněz, vykládá termín 
bigamie jako defectus sacramenti, stojí N o vo t n Ý na mé Hl 

stanovi'sku, 'že výraz'u »trigamus« sluší zde rozuměti, že jde 
o n1uže, jenž má tři manželky. Já se držel prostě názoru No
votného. 

Můj výklad v tomto směru je podle názoru p. kritika nejen 
vadný, nýbrž je neS'právný i logický závěr z něho vyvozený. Pro 
právního historika (nikoli ovšem kulturního historika) - píše 
p. kritik - j,e, důležité ne časté vy.skytnutí se n1nohoženství, 
ale otá'zka, zda mnohoženství je právním řádem připuštěno, či 
nikoliv. Na to prý upozornil již Adamus. Nahlédneme-li do bro
žuryzmíněného autora (je v mé práci citována na: str. 44), 
seznáme, že kritik zde výklad Adamusúv zkomolil, resp. pod
statnou část z něho zamlčel. Praví se tam výslovně, že odrůz
ňující známkou monogamie od polygamie není pro právního 
historika (nikoli kulturního historika) častý výskyt n1nohožen
ství, nýbrž fakt, zda mnohoženství je uznáváno či nikoliv. Podle 
toho sluší bez roz'paků říci - pokračuje autor - že Slované 
byli lidem polygamickým. V mé práci pak na str. 39 stojí, že 
monogamie i vo1ygamie byly Slovany v dávných dobách uzná-
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vány za rovnoce'nný manželský poměr, což se v dalším dokládá 
řadou údajů z historických pramenů, stejně jako u Adamuse. 
Nikoli tedy můj výklad, nýbrž výtka p. kritika by měla »vzbu
diti politování«, kdy;by ovšem jeho recense nebyla tendenční. 

Jeho snaha v tom směru j de zde dokonce tak daleko, že zkre
slluje i smysl mého jasného a prostého výkladu. Jestliže na 
plných dvou stranách uvádím doklady o polygamii u Slovanů, 
načež stavím větu »Křesťanství vůbec jen velmi zvolna a s obtí
žemi vykořeňovalo u S lov a n ů zmíněný obyčed, jenž se vy
skytoval nejen mezi lidem, nýbrž i u kleru, který měl šířiti 

novou víru. Byloť jim mnohoženství tak přirozené, že ještě 
dlouho po zavedení křesťanství se nemohli s ním rozloučiti «, 

načež výklad opětně pokračuje, že u Poláků, Jihoslovanů a 
u Rusú mnohoženství se udržovalo ještě v pozdějších dobách, 
pak každý spravedlivý člověk uzná, že zmíněná věta míří na 
Slovany vúbec a nikoliv jen na kleriky, jak se to snaží čtenáři 
namluviti pan kritik. Zde stačí prostě konstatovati úmysl ; 
rozváděti věc podrobně je 'za takových okolností zbytečno. 

Rovněž neshledáváme správným názor p. kritika, že v listi
ně, kterou zaslal papež arcibiskupovi splitskému v letech 1168 
a'ž 1170, sluší slovo »bigami« vykládati ve smyslu bigamia suc
cessiva. Již vydavatel chorvatského diplomatáře T. S m i č i
k I a s, jeden z nejlepších znalcú starých pramenú chorvatských, 
byl toho názoru, že text listiny se týká obyčejné bigamie, což 
vyjádřil jasně v nadpise' příslušné listiny: Alexandar III. papa 
daje naJputak svome legatu Gerardu nadbiskupu spljetskomu, 
kako se ima postupati s onima, koji imadu d v i jež e n e. 
Obsah listiny opětně podává obraz církevního úpadku; byla zde 
nejen nesnáz, »quid ťaciendum sit de bigamis«, nýbrž listina 
mluví o simonii (»simoniace ordinati«), o sňatcích ve čtvrtém 
a pátém stupni příbuzenství, o propouštění manželek; vedle 
toho se v ní připomíná »duritia popu1i«, t. j. že národ houžev
natě setrvával při starých obyčejích. K těmto starým obyče
júm náležela i bigalnie; je tudíž zcela nasnadě, že výraz »bi
g·ami«, jak jej uvádí zmíněná listina, je1st spíše vykládati jako 
obyčejné dvojženství než jako bigamia successiva. Nesluší zde 
také přehližeti čl. 14. splitského statutu z r. 1348 (uvádím jej 
rovněž v dokladech na str. 42) , z něhož je viděti , že prostá bi-
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g'amie se ještě pO' 180 letech v témž místě vyskytůvala; nelze 
přece předpůkládati, 'že z bigamie sukcesivní, kterůu by měla 
na mysli listina z r. 1170, by se průběhenl dvůu stůletí vyvinula 
bigamie ůbyčejná . Zde je nutnO' předpůkládati kůntinuitu a 
držeti se tedy půvůdníhů významu slGva. 

Na věci při tům ničehO' nemění, že zmíněný text byl pře
vzat dO' dekretálů RehO'ře IX. Stalo. se tak pO' více než 60 letech 
a ten, kdO' v ltalii zmíněný text z archivu dO' dekretálů .půjal, 

nemusil býti O' pravém stavu věcí u Jihůslovanů řádně infůrmů

ván a půhlížel pak na smysl textu, jaků by se týkal pří,padu 
irregularity. Vždyť ani papež sám, jak je viděti přimů z listiny, 
nebyl již tehdy přesně infůrmůván (de simO'niace verů ůrdina
tis iuxta pO'stulatiO'nem tuam certum tibi nůn půssumus dare 
respůnsum, nisi plenius nůsceremus, qualiter fuerint ordinati 
... ), takže jiné půjetí slůva »bigami« v pozdější důbě a v jiném 
průstředí nebylO' nijak vylůučenů. 

Stejně tak pO' našem názGru jest vykládati slůvů »bigami« 
v listině kapitůly kůtůrské z r. 1255 jaků obyčejnou bigamii. 
Listina připo,míná, 'že v církvi je nutnO' vymýtiti »ůdia et scan
dala«, jež se zračila v tům, že »biganli aut conjugati vel de sae
culí cůnditione« důstávali se k hůdnůsti kněžské. Máme za to, 
že daný text má na mysli obyčejnůu bigamii, a tG tím spíše, 
že se zde kladůu »bigami« proti »coniugati« ; kdyby »bigami« 
znamenali vdovce, kteří se znovu ůženili, spadali by rovněž pod 
označení coniugati a uvedené rozlišení nemělo by smyslu. Pan 
kritik sice zde připomíná, že slůvo »bigami« je třeba zde vyklá
dati jako vdovce, jemuž umřely již obě ženy, s nimiž se .půstu pně 
oženil, nebo jaků vdůvec, kterému zemřela 'žena, jež byla již 
vdůvůu nelbů ženou-cizolůžnicí. Tento výklad by byl však po 
našem mínění nevhodný, nebůť případy takové nebyly asi tak 
častými, 3!by vyvolaly nutnost za,půvídací nůrmy a užití názvu 
»bigamus« by v tům případě snadnO' svádě'lů k nedůrůe:umění 
takže by autůr textu spíšel užil výrazu jinéhO', jenž by přesně 
vyjadřO'val, co má na mysli. Ostatně ůsoba mohla býti »biga
mus« i v pravém půjetí kanůnickém, ať uxůre mO'rtua či u x 0'

r e v i ven t e. Půdle tůhů můhl býti bigamus zvláště kvalifi
kůvaným conjugatus. Udržovala-li se pak bigamie ještě ve XIV. 
stůletí ve 8plitu, dá se týž obyčej předpokládatí i prO' nedaleký 
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Kotor, a to thn spíše, že i z vnitrození srbského máme zprávu 
jež ukaz'uje na bigamii u Sr:bů. V listině Štefana Prvověnča~ 
ného z r. 1220, tedy o 35 let dříve nežli je listina Kotorská, je 
rovně'ž ustanovení o bigamii; kdo by ;pojal druhou manželku 

. , 
má zaplatiti pokutu v dobytku podle svého společenského posta-
vení. Nepohlíželo se tedy na bigamii jako na zvláště těžký de
likt, což je v příkrém rozporu s normami práva kanonického; 
»pustiti« ženu a vzíti si jinou nebylo, jak se z dotyčné listiny 
zračí, nic neobvyklého.89 ) Podobně jako ve Splitu, tak i v Ko
toru lidé žili svými dávnými obyčeji; k nim náležela též biga
mie, jako u jiných Slovanů. Při výkladu listiny z roku 1255 
(a sted ně tak i splitské) nelze tedy vůbec přehlížeti prostředí, 
v němž vznikla. 

Přesvědčení pana kritika, že se nedá usuzovati na civilně 
právní náz;ory 'z norem trestních, zračí se i v jeho další výtce, 
třebas věc tam bije přímo do očí a pan kritik si ji ve své kri
tice přímo ještě doslovně uvedl. Stojí-li v čl. · l. zákoníku krále 
Kazimíra IV. z r. 1468, že zloděj, jenž ničeho nen1á a hyl při
stižen při kráde'ži, žena a odrostlé děti pak o tom věděly, že 
má býti z a p I a cell o žen '0 II a d ě t m i, zloděj sá,m pak býti 
oběšen, tedy z uvedené trestní normy plyne, že platiti ženou 
(a dětmi) v takovém případě bylo věcí přípustnou, že ženou se 
platila v daném případě náhrada. Čím pak lze platiti, to má 
hodnotu majetkovou, a je zcizitelné, takže uvedený doklad -
jak je ostatně z něho samozřejmo - docela dobře dosvědčuje, 
že na ženu se ještě v XV. stol. - třebas nikoli všeobecně -
pohlíželo jako na věc zcizitelnou. Co jasnějšího možno ještě 

žádati od staré právní památky?90) Rauscher má arci tento vý
klad za nekritický; měl prý jsem přihlédnouti .k dalšímu 4. člán
ku téhož Suděbniku, v němž zmíněný trest ženu a děti nepo
stihuje. Tam je ale norn10U zákona upraven j i n Ý případ; byl 

89) .s o Ilo v jev, Q)l;a6paHu crrOMeHUU;U cprrCIwr rrpaBa, Běl-ehrad, 1926, 
str. 212', 'čtI. 212, 23', 214, 215. 

90) rS,rv. text čl. 1.: Přivedou-li zloděj'e s li-cem (t. j. eum corpo're de
lidi), bude-li IDJtit č'Ím 'P}a:titi, neClhrťz3Jplwtí plnoUt hodnotu. Pakli v domě 
nitěeho nemá, a 'žena i dOlrOlstlé děti o tom věděly, :p a k j e st pIa t i, t i 
žen o u a rl ě t ID i a jeho Isamého na širbenici. V II a cl- i m i roS !k i j - Bud a
II o v, Christomatia, sv. H. Kijev HlOl, str. 33. 
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by to také krásný zákoník, kdyby hned na začátku jeden článek 
popíral druhý! Komické při tom jest, ·že pan krit.ik si dotyčný 
článek otiskl, ale ani při tom zmíněného ustanovení nevidí, 
kdežto vedlej ší slova dal vytisknout.i tučnými písmenami. To 
jsou arci rI1arkannní doklady povrchnosti, jakých j,sme již 
uvedli více. 

K podivu p. kritika nad retraktním právem k movitostem 
stručně podotýkám, že retrakt ten skutečně u Srbů v jej ich 
obyčejích místy existuje. V mém díle je pohříchu citační po
známka vadná, což loyálně uznávám. Převzal jsem ji z mého 
spisu »Jihoslovanské právo soukromé ve světle právních oby
čejů«, str. 34, kde v poznáce 4. cituji díla, týkající se jak re
traktu k nemovitostelTI, tak i k movitostem. Retrakt k movi
tostem (dobytku) doložen jest v citovaném tam s,pise P e t r o
v i é o v ě, HapO;n;HH íRlIBOT II 061IQajlI y CplI. UpHOj rOplI (ETHO-

. rpall>. S60pHlIl\, sv. VII., Bělehrad 1907, str. 424, 425); citační 
pozmámku je nutno tedy v tom slněru opraviti. Na správnosti 
samotného výkladu se tím arci nic neměnÍ. 

Dále praví p. kritik, že v)71kládám »při nejmenšínl ukva
peně« čl. 10., t. zv. zákona cara Justiniana. Z textu tohoto člán
ku: Kdo chce prodati na vsi jakoukoli věc, nechť ji neprodává 
člověku cizímu, nýbrž přislušnírku vesnice, j ežto jinak jest koupě 
neplatnou a cizí kupec nesmí za ni přijmouti více, než za ni 
dal - nutno prý připustiti, že se zde jedná o retraktu soused
ském. Já mlnvínl arci ve svém spise (na str. 120) jenom o re
traktu, neboť v daném případě je možno mysliti jak na retrakt 
rodinný, tak na sousedský, poněvadž pod pojmem příslušníka 
vesnice mo~o zahrnouti jak příbuzného, tak souseda. Dále prý 
nelze vyloučiti výklad, že jde o hospodářský předpis, směřující 
ku prospěchu obyvatel vesnice, přij de-li někdo třetí do vesnice 
a nabídne zde své zboží ku prodeji. Avšak tento výklad p. kri
tika je nutno vyloučiti, poněvadž v uvedeném předpisu se ne
brání ci'zinci na ' vsi prodávati, nýbrž k U.p o vat i. Dále třeba 
podotknouti - což pan kritik vůbec nechal Istranou - že jsem 
na konci svého výkladu (str. 121) vyslovil 'pochybnost o správ
nosti textace uvedeného článku, ježto v řeckém originále, z ně
hož byl pořízen, je smysl jiný. Není tedy v mém výkladu nijaké 
ukvapenosti. 



128 T. Saturník: 

Dále píše pan kritik: Případ, kdy Saturník uvádí v citátu 
lnísto z pramene a v prameni je něco 'Zcela jiného obsaženo atd., 
je při čl. XXXIX. úplného svodu statutů Kazimíra Vel. ve vy
dání Helzla, Starodawne polskiego prawa pomniki, 1., str. 82. 
Skutečně na této stránce je uvedený článek, takže o otázku tis
kové chyby zde nejde. Čl. XXXIX. úplného svodu statutů prý 
však vůbec o právu retraktním nejedná! Na to mohu jen odpo
věděti, že povrchní čtení zpravidla přináší povrchní úsudky. 
Kdo si přečte zmíněný článek pečlivě, shledá, že článek o re
traktu jed n á a sice, v prvé větě. Dokládati to přímo textem 
a podrohnýn1 výkladem n1ám při tolikrát již doložené povrch
nosti p. kritika za zbytečné. Užívá-li Dq,bkowski ve svém díle 
dokladů jiných, je to jeho dobré právo. 

Jiný doklad mého »přehuaného a zastaralého« úsudku vy
skytuje se podle mínění p. kritika při pojednání o únosu, re&p. 
o ustanovení synody ve Vratislavi z r. 1248, jež se tím zjevem 
zabývala. Podle názoru prof. A b I' a h a 111 a, hrála zde p I' a v
d ě pod o b n ě větší roli prudkost a vznětli v01st polské povahy 
nežli souvislost s tradicí z dob předhistorických, a to jse'm prý 
bez citace opomenul. Tedy v n1ém díle (na str. 46) především 

pra vím, že prvotní a nej starší způsob, j Ílnž si pohanští Slované 
opatřovali manželky, byl únos. Nato dále podávámh~storické 
zprávy o únosu žen u Slovanů, aniž bych pronášel úsudek 
o mot i v u, z jakého se to dělo. Za druhé dílo Abrahamovo 
je tam citováno na str. 47 v pOZ!l1. 12.; za třetí pak Abraham 
vyslovuje v tom směru pouhou domněnku, kterou nijak nevy
dává za nějaké pravidlo. A dam u s' ku př. - jak je i uvedeno 
ve spise Tyn1inieckého, Spoleczeústwo Slowian Le,chickich, str. 
101, což pan kritik úmyslně zamlčuje - má názor odchylný. 
Co tedy vlastně 'po kritik vytýká? 

Dále podotýlká Ipan kritik, že n1ámneujasněný pojem spo
lečného vlastniotví a spoluvlastnictví na str. 66 a 72 lného spisu. 
K tomu konstatuji, že na obou místech je užito pouze slova spo
luvlastnictví, jež je blíže vysvětleno co do I' o zdí I u s P I' á
ve m ř í m is k ým na str. 89. Podobný výklad je obsažen v díle 
Per i é o v ě, 3a;zwyamo npaBo no rpal)aHcRoM saRoHHRy RpaJIe
BHHe Cp6nje (Bělehrad 1912). Jiná pojmová neujasněnost je 
prý v mém tvrzení, že základní rozdíl m,eú věcmi zračil se 
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Poznámky 129 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

původně ve zpúsobu jich nabytí: bona quesita - bona avita, 
tedy, že prvé značí lnoviltosti, druhé nemovitosti. Podle názoru 
p. kritika při bona quesita šlo o naJbyté nernovitosti, což prý 
sám tvrdím na str. 117. K tomu !prostě podotýkám, že výrazu 
»bona« není zde užito ve -smyslu »statky«, jak rtlyslí p. kritik, 
nýbrž ve smyslu »jmění , lnajetek«. Jmění nemovitého púvodně 
nebylo možno nabývati, když bylo nezcizitelné, tedy »bona 
quesit2.« = movitosti. Toto roz1išování, jak pravím, bylo p ů
.V o cl ní; 'když nastal rozklad nedHných .svazkú, pominula též 
důslednost starého rozlišení a bylo n1ožno nabýti též nemovito
sti. Na .tento případ vztahuje se n10je označení »bona quesita« 
v partii o právu retraktním na str. 117; v t0l11 žádného roz
por u tedy není. 

Pan kritik dále shledává ineujasněnost pojmovou, že na str. 
22 svého díla tvrdím, že u Slovanů nebylo tříd společenských, 
kdežto na str. 33 je obsaženo tvrzení, že otr.octví bylo spole
čenskou třídou čili stavem. Takovýmto způ,sobem však nelze 
n10je tvrzení plésti dohrOlnady. Prvá věta je přece obsažena 
v kapitole o míř,81 právní způsobilosti osob s v o bod n Ý c h, 
tudíž mezi s v o b o -cl n Ý m i osobami nebylo původně vyhra
něných tříd společenských; o otrocích je jednáno v kapitole jiné, 
kde se o nich pojednává jako o společenské třídě osob n e
s v o bod n Ý c h . Dále prý trestní ustanovení, určující trest na 
únos, obsažené v knize Rožu1berské, jest mi dokladeln pro 
udržující se obyčej v právu českém. K tomu předem podotý
kám, že o nějakém »trestu ZPC Úl1os« podlel Rožmberské knihy 
není v n1én1 spise vúbec řeči; dovoláván'! se taTI1 čl. 183 (vydání 
Brandlova), v němž pouze stojí: Z únosby trój póhon - »t rest 
za únos« je čistě výmysl p. kritika. Dále je tam uvedeno dokladů 
více; avša:k i kdyby byl jen ten jediný, nevín1 proč by z něho ne
lnělo býti na obyčej únosu usuzováno. K čemu by potom vlastně 
byl ten předpis, když by skutek, na který míří, vůbec neexisto
val? Pokud se týče další mé pojrnové neujasněnosti na str. 81 
(příbuzenské svazky podobně jako právnické osoby neun1Íraly; 
nenastával případ nějaké hereditas jacens), doporučuji p. kriti
kovi nahlédnouti do Vančurovy učebnice římského práva str. 
435; co do »nejasnosti« na str. 77, je nutno čísti nejen jednu 
větu, nýbrž celý výklad tmn obsažený. 

Sbornik věd právních a státních XXXV. 9 



130 T. Saturník: 

V dalším konstatuje p. kritik obsahový rozpor v tom, 'že na 
str. 131 je obsaženo tvrzení, že Slované ,se zaměstnávali převážně 
zemědělstvím a pastvou dobytka a že téměř všechny potřeby si 
opatřDval slovanský ,pDhan domácími prostředky ... , dále, že na 
str. 148 tvrdim, že .s větším rozvojem obchodu setkáváme se 
u Slovanú počínajíc VIII. ,stol. po Kr. a konečně na str. 152, že 
obchodní styky Slovanú s cizinou datují se již od dávných dob, 
kdy ještě sídlili v své pravla'sti v Zakarpatí. Mezi druhou a třetí 
větou rozporu Illení; je arci s větou první, ale ten je p. kritikem 
Ú mys ln ě v y k o n s t I' U o v á n. Na str. 131 za uvedenou prv
ní větou j sem totiž napsal, CD pan kritik z a mlč e I: Pouze ně
které předměty bylo nutno si opat:ř'iti od cizích lidí, kteří jdouce 
za obchodem do odlehlých krajú slovanských, je :k Slovanúm do
váželi a vyměňovali hlavně za suroviny. V této souvislosti není 
pak v uvedných větách žádného rozporu; je tO' jen další doklad 
tendenčního poshl'pu p, kritilka. 

Přecházeje k subjektúm práva podotý1ká pan kritik, 'že or
ganisaci plemennou nenalezneme v literatuře dosud uvedenu 
mezi subjekty soukromoprávními. Já arci výslovně podotýkám 
(na 'str. 7), 'že u Slovanů nebylo v dávných dDbách vyhraněného 
rozdílu mezi právem veřejným a soukromým, tudíž ve výkladu 
o podmětu práva má organisace plemenná jakožto nejrozsáhlejší 
společenský svaz,~k docela dobře ,své místo. Podobným zpúsobem 
zmiňuje se o takových svazCÍch v díle o ,právu soukromém na př. 
S chl' e u e r, Deutsches Privatrecht (Stuttgart 1921), str. 25, 
84- 85, nebo S ch vV i II d, Deutsches Privatrecht (Wien, Leip
zig), str. 107 a násl. 

Mezi badateli není ovšem jednoty, v jakém vývojovém a 
časovém pořadí - píše p. kritik - postupovala Drg'anisace ro
diny rodu a plemene. Někteří pokládají je za 'Zjevy současné, 
jiní zdůrazňujíce v organisaci plenlenné počátky organisace 
státní, pokládají organisaci plen1ennou za výtvor pozdější. Nejen 
v pralnenech, ale zvláště v literatuře užívá se výrazú plémě, rod 
promiscue a někteří užívají výrazú plémě, kmen, jiní chtějí vý
raz kmen Ddlišiti. úkolem právních historikú jest obsah těchto 
pojmů precisovati. K tomuto výkladu cituje pan kritik spis 
Z h á n ě I ú v, Jak vzniklá staročeská šlechta (Brno 1930), str. 
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9' a nás'!. a lolooek B a I 'z e r ů v, Uwagi, o kstaltach paÍlsrbw 
pierwotnej Slowianszczyzny zachodniej, str. 2-3. 

Uvádíme úmyslně výklad p. kritika i citovanou jím litera
turu, abychom ukázali, do jaké míry je mezi obojím shoda. Ve 
spise Zhánělově se totiž o rozlišování zmíněných pojmů na cito
vaném místě v ů b .e c n e m I u v í a v článku Balzerově se zas 
praví, že termín kmen má býti nikoliv odlišen, nýibrž z práv
nické terminologie vůbec v y m Ý ce n. 

V mé knize prý není pochybností, zda vznikla dříve rodina, 
či svazky 'Složitější. Především prý konstatuji, že už v dávno
věku vládl právní řád a že bez něho by vznikl chaotický boj 
všech proti všem. Srovnáme-li tuto thesi s tím, co o pravěké or
ganisaci lidstva probadali vědci velmi zasloužilí, - praví pan 
kritik - pak ovšem Saturníkovu thesi musíme zařaditi do rčení 
vědecky málo podlo,ž:elllých. 

Při takovém názoru p. kritika máme skoro poch~bnos~i, že 
nlěl vůbec dílo Meyerovo (Geschichte des Altertums) v ruce; 
ale to by konečně nevadilo, když se odvolává na citovaný již spis 
Tyminieckého. Avšak i zde je přece sroZ!umitelně řečeno, že 
Meyer 'zásadně stojí na základě roz,manitosti forem lidské spo
lečnosti již v ranných fasích rozvoje, při čemž dává př.ednost 

formě státní. Ta forma podle něho dominuje nad jinými, které 
jsou mu podřazeny. V resultátě - praví Tyminiecki - pova
žuje Meyer společenství politické za prvotní pospolitost lid
skou ... 91) Je lnyslitelné politické společenství bez právního 
řádu? Vedle toho bychom 'Zde připomněli názor K u t r z e b ů v, 
jenž dokonce mluví o právu praarij'ském, jde tedy ve své úvaze 
ještě mnohem dále než já. Podle pana kritika byla by tudíž tato 
these rovněž Inálo vědecky podloženou, zatím však na str. 9 
svých »Úvah« neskrblí v tom směru uznáním a obdivem. Odkud 
vysvětliti tento rozpor? Snad zase dvojím názorem na jednu a 
touž věc? 

Dále praví pan kritik, že podle mé konstrukce byla nejdříve 
u Slovanů organisace plemenná, jež se při trvalém usazení roz
padla na rody; když se rodový systém rozpadl nastoupily rodiny 
složité, je'ž postupně ustoupily rodinám prostým. Toto tvrzení 

.91) T Y min i e c k i, op. cit . .str. 1'4. 

9* 



T. Saturník: 

pana kritika. vš:::.tk není. ,př:esné. Já· vykládám, že n a poč á t k u 
h i s t o r i .81 vystupují Slované ve větších svazcích příbuzen_ 

ských, v plemenech. Tínl není naprosto řečeno, že by organisace 
plemenná byla u nich ne j s tar š í a p ů vod ní; otázka ta je 
ponechána úplně stranou, neboť ze starých pramenú nedá Se 
s jistotou tvrditi, zda byly starší rody než plemena, či obráceně. 
Tak to také vykládá Tyminiecki, jehož pan kritik cituje (str. 
107), aniž by jeho slova pečlivěji pročetl. O plemenech mluvím 
na prvém místě z toho dúvodu, že zmiňují se o nich nejstarší 
prameny řecké. Dále není pravda, že tvrdím, že z rodů vznikly 
jen rodiny složité; v mé knize stojí (str. 15), že rody se roz
padly na rodiny složité i prosté, neboť bylo by absurdní před
pokládati, že rozklad velkých celků musil vždy vésti zase jen 
k složitým útvarúm. 

Pokud se týče názoru p. kritika o původní formě sídlištní 
u Slovanů, je dotyčné otázce věnována zevrubně stať »Hospo
dářství a V€iS« v oddílu kulturním, díl III., sv. 1. Niederlo
vých Slovanských Starožitností. Z otázek, které si zde pan 
kritik klade, je viděti, že má o tom matnou předstvu; 

pouštěti se do toho nemá smyslu. Do své práce jsem pojal 
jen to, co z právního hlediska bylo nezbytně nutno. Upo
zorním zde pouze na typický doklad věcnosti pana kritika: 
vytýká mř, žle j!s;em 'aJnJi U1!eZlooramii tOl, nač i sám Niederle 
upozorňuje, totiž na sypkou půdu na níž staví ti, kdož chtějí 

z patronymických a posesiv.ních názvů v,elsnic tvořiti chronolo
gický obraz vývoje vesnic u SlovaniL Cituje ,pak: Niederle, Slov. 
star. Z. S. S. III., sv. 1., str. 202. V mé knize je k tomu poukázá
no na str. 11 a 12 a uveden týž citát. Tor. vskutku věcná kritika! 

Také s názory p. kritika o zádružné theorii nemám za nutné 
se zabývati ; rného spisu se ani netýkají. Uvedu zde jen opětně 
jednu z otá'zek, kterou si pan kri-tik klade : Je z á d r II h a to
tožná s hospodářskou jednotou rod u? Při jeho hledisku, že 
úkolem právního historika je názvy .společenských svazků preci
sovati, by vlastně taková otázka ani neměla býti HlOžnou. V dal
ším shledává pak podivnÝ111 mé tvrzení, že rod byl nejen jedno
tou krevní, nýbrž i hospodářskou. Kadlec prý odlišoval rod a 
jednotu hospodářskou. Na tomto tvrzení arci je jen tolik prav
dy, že ve své sta,ti v polské encYiklopedii mluví o společenství 
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pouze při rodině složité a o rodech mluví zvláště. Tak to správně 
připomíná 'také Tyminiecki, jehož se p. 'kritik dovolává. Avšak tu 
opětně jsm,el u skutečnosti, že p. kritik ne'znáKadlcovo poslední 
dílo »Introduction«, ač o něm v »Úvahách« docela směle píše. Na 
str. 17 dotyčného spisu je přece názor Kadlcův v té věci jasně 
vyřčen; praví tam, že o slovanskén1 rodě platí totéž, co uvádí 
Amira o něm. Sippe92 ) a ten pak mimo jiné výslovně připomíná, 

že v německém rodě existovala též »Gemeinschaft der Ha;be«.93) 
Mé tvrzení tedy není nic neobvyklého. Ze Ipak rod a rodinný 
nedíl nejsou II mne poj-lny totožné, je viděti ze str. 15 mého 
spisu. 

Dále tvrdí pan kritik, že stojín1 na stanovisku ryzího původ
ního kon1unismu u Slovanů. Toto tvrz,sní však vůbec 'neodpovídá 
pravdě; na str. 90 'mého ,spisu je přece výklad o individuálním 
vlastnictví k řadě věcí movitých. Na to přistupuji k výkladu 
o vlastnictví k nemovitostem, kde pravím, že vztah k půdě začal 
se u Slovanů utvářeti, teprve když přešli k zemědělství. Vztah 
ten po dlouhou dobu nebyl právem vlastnickým; při naprostém 
nadbytku půdy nen1ěla tato žádné zvláštní ceny. Púda byla ta
ková comunis r es omnium jako dnes na př. voda, . vzduch . .. . 
Poměr k určitérnu kusu země nebyl původně nic jiného, než 
f a k ti c ok o u ln o c í, kterou měly skupiny, jeŽ na něm praco
valy. Pan kritik z tohoto textu, v něll1ž se v)Tslovně praví, že 
vlastnictví k púdě ještě n 'SI bylo, vytrhl větu, jež jest obyčej
nÝln příměrem (»,púda byla taková comunis res omnium, jako 
dnes na př. voda nebo vzduch«) a z toho vykonstruoval své fa
lešné tvrze:ní. 94 ) 

(2) K a dle c, Introduction ... str. 17. 
93) A ID i-r a, GrundJr1sis des geITIlani'S'chen Rechts', III. vyd., StraS's

burg 1'9'113" st'1'. 1712; :podohně H ti ,b 'll e ,r, OIp. cit., ,str. 1'218. 
94 ) V IPoznámce podotýká 'p. kritik, že tvrdím výslovně, že Slované 

žili nejprve jaJko ok o ,č o vn í 'c i, ač Iprý Kadlec ,se vyjadŤU'je mnohem o p a
t r TI ě ji! K tomu' 'budíž konSltatovánož'e mluví' o k o č o v TI i c k Ý ,c h h o r
dá ch, jak ,S'áru ,kritik na ,str. 40 's'vé kritiJky uvádí. Dále je ,p'rý zajímavé, 
že Niederle v tý,chž Slovanských Sltaro'žitno,S'tech, jÍ!chlž sva'zkem je též můj 
spi,s, vy,slovuje ,se velmi st,rirktně !proti tomu, že bY' 810vané 'byH ikočovníky. 
Mluví jen, že ,staří Slované až do 'počátkJU dOlby hiSJbo,rické měli ,stav Jpo
hybli vého zeměděloství (Slovanské Staro·žitno.sti, Ž. S. S. III. 18) a brojí 
proti: tomu', alby se 8'lovaIié kočovníky naJzvali. Niederle má tam ard na 
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o omylu p. kritika v otázce losování při rozkladu rodinného 
nedHu jsme již 'mluvili výše. Připomenu zde jen ještě naprosto 
jeho nemístnou domýšlivost nad 'znalostí literatury o rodinném 
ne díle slovanském. Vytýká mi, že neznám polemické literatury, 
jež se týká zmíněné otázky, ač prý ji uvedl ve svém spise »Dě
dické právo podle 'českého práva zemského«. Kdybych měl ar ci 
znáti jen ty spisy, které tam cituje, pak by jich bylo vskutku ža
lostně málo. O rodinném nedHu cituje tam celých pět spisů (str. 
7, pozn. 15) ponechávaje úplně stranou na př. literaturu ruskou 
(jen Jakuškin uvádí na př. jen o starostovi velké rodiny 24 
spisů, str. 476), také B o rb č e v, BbJIrapClmTa lleJIHAHa saAPyra , 
Sofia 1907, má bohatou literaturu a j. V té věci jsme již řekli 

výše své stanovisko. 

Přecházeje k právmímu postavení žen u Slovanů vykládá 
pan kritik, že, badatelŮrm bylo problémem, zda se u Slovanů 

v pravěku nevyskýtal matriarchát a zda zbytky tohoto insti.tutu 
se nejeví v ,přiznivějším právním postavení žen u Slovanů . Do
tknu se zde stručně jen jedné práce, na kterou se p. kritik od
volává, abych osvětlil jeho výklad a to spisu K a p r a s o v a, 
Manželské právo majetkové (Praha 19108); tam na str. 1 y po
známce 1. výslovně stojí: Předcházel-li patriarchátu n starých 
Cechů matriarchát, n e d á s e historicky odůvodniti. Pan kritik 
dále připomínát 'že Kadlec tvrdil ve ,své stati, že v právu selském 
byla žena u Slovanů nÍ'že postavena než muž; já prý jdu mno
hem dále, neboť tvrdím že právní ,postavení ženy bylo u Slo
vanů velmi nÍ'zké a na podporu tohoto tvrzení prý uvádím zprá
vy Herbordovy a Eb'bovy, že novorozená děvčata u Slovanů po
mořanských byla vražděna. Na jiném místě mého spisu je prý 
dále řečeno, že novorozená děvčata byla vražděna - od pomo
řanských žen! Já prý k tomu dodávám, že je samozřejmé, že po
mořanské ženy jednaly tak v dohodě se svými muži, ne-li dokon
ce k přímému jich vyzvání. Tento doklad je mi prý nej'prve po
tvrzením nízkého postavení žen a na druhém mí-stě prý tý'mž do
kladem dokazuji otcovskou n10C nad životem a smrtí dětí v ro-

mysli éru »do (počátků doby hriSJtorické«, t. j. na .kraji mSltorického olbd{)lbí; 
'pro ,súa'rší dOlby kočovnidví nevylučuje, nÝ'brž naolpak na Istr. 1-6 a 17 cito
v'aného dHu Ipřinárší doklady o ko:čovnictví u Slova:nů. 
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Poznámky 135 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

dině. Dokonce uvádí-m prý ůdporující doklady: proč jsem nevy
světlil rozpor mezi zprávO'u Ebbůvůu a sdělenim lbrahima lbn 
Jakuba (pO'dle mne Al Bekrihů!), že u Slůvan ů zbůhatne ten, 
kůmu se narůdí dvě nebo tři dcery, když tu 'zprávu také uvá
dím? Zkoumáme-li však zprávy HeIibůrdovy a Ebbovy, nalezne
me v nich vyslovně uvedenO', z jakých důvodů byla novorozená 
děvčata vražděna: si plures filias aliqua genuisset, ut ceteris 
facilius providerent, aliquas ex eis jugulabant, pro 'llihilů du
centes parricidium. Není zde' tedy, praví pan kritik, zdůrazněnO' 
ani nízké právní půstavení žen (novorozeňata vraždily ženy), 
ani ůtcovská mO'c nad živůtem a smrtí, nýbrž půložen důraz na 
důvůdy hospůdářské, jež vedly k tomu, že 'z nůvorůzených děvčat 
byla některá vražděna, aby bylO' možnO' O' ůstatní se lépe pů
starati. 

Uvádíme důslůvně tentO' výklad kritikův, abychům ukázali 
jednak na věd e c k o u n e p O' cti v O' s t jehO' výtky, jednak 
též na u b o h o st jeh o ú s u d k u. Nepoctivou je výtka p. kri
tika potud, že úmy,slně z a n11 Č u j ,81 celou řadu důkladů, jež 
nezvrat'l1ě ukazují na původní nízké postavení žen u Slůvanů, 

které uvádím na str. 56 a násL méhO' spisu. Důstačí uvésti zde 
jen jeden, jenž vrhá v tom směru na pO'stavení žen až příliš 

jasné světlO': Byly-li ženy po sn1rti ,svéhO' manžela zprůvozůvány 
ze světa a spůlečně s ním půchůvávány, nemůže nikdo tvrditi, 
že by jejich postavení bylO' příznivé. TO'též uvádi ve své stati 
i K a dle C. 95 ) Zprávy Ebbovy a Herbordovy jsem užil jaků do
kladu (na str. 17), že rozdíl v půhlaví měl mnůhdy význam hned 
při na r o z e ní; chlapci byli zachO'váni, kdežto novůrůzená 
děvčata můhla býti usmrcována. Avšak i tentO' důklad prO' nízké 
půsta vení žen je zcela důbrý; nezále~í v té příčině, jak usuzuj e 
pan kritik, z j a k é h O' d ů vod u byla novůrozená děvčata usmr
cůvána, nýbrž že se s nimi v fl b e c ,tak nakládalo. 96) Nevidím 
také důvodu, prO"č by se při nízkém postavení ženy v růdině ne
můhlů usuzovati, že usmrcůvání nůvůrůzených děvčat průváděly 
ženy ve shodě se svými muži nebO' dokůnce i na jejich vyzvání; 

9 5 ) Kadlec-Taranov ,skjj, op. cit., str. 8l. 
9G) Pan kritik se odvolává zde na ISlpis Tyminieckého, Spoleezen

stwo Slowian Lechickich, str. 100. Tam však .uvedeného dokladu je rovněž 
použito v oo,sta'vci, týkajícím se ni'žší'ho po,s,tavení žen. 
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stejně tak není příčiny, proč by se téhož dokladu nedalo využíti 
k jlustraci moci otcovské nad dětmi v rodině. Jméno ara;bského 
spisovatele Al Bekri je uvedeno podle Westbergova kon1entáře 
(cituji jej ve svém spise) správně;/ stejně jej uvádí též Ka
dlec. 97

) 

Ačkoli prý zdůrazňuji nízké právní postavení žen u Slova
nů, přece prý vykládám podle názoru p. kritika, jak význalnné 
postavení měla žena starosty rodinného ne dílu a jaké přednosti 
měly ženy (vdovy) před muži, pokud jde o poručenství. Ve své 
stati o rodinném nedílu jsem arci napsal, že čestné místo mez i 
žen a m i rodinného nedílu měla starostova manželka; ve stati 
o poručenství vykládám, že vdovy jako poručnice vyskytovaly 
se po úpa d k u s 10 žit Ý c hro d i n a to ještě - jak výslovně 
pra vím na str. 77 - při nízkém postavení 'ženy jen na dobu 
přechodnou, dokud nejstarší syn nedosáhl věku, jenž jej činil 

zpúsobilým spravovati otcovský statek. Není zde tedy žádného 
rozporu, který by rád našel p. kritik. 

V kapitole o otrocích postrádá p. kritik v citaci zejména 
dílo Vackovo, Sociální dějiny české doby starší, v němž prý je 
o otrocích daleko podl'obněji pojednáno. V tom má úplně prav
du, je tam vskutku podrobně probíráno, jakými ,pracemi ibyli za
městnáváni, jak se podle toho odrůzňovaly jejich jednotlivé ka
tegorie a pod., ale pro mou právnickou konstrukci otroka ja
kožto právního subjektu není se vlastině čeho v dotyčném spise 
dovolávati. Také prý zmiňuji se veln1i povrchně o vzniku selské
ho poddanství; není zde prý přihlédnuto nejen k obtíži problému 
v celku, ale není prý řešen ani se zřetelem k jednotlivým slo
vanským národům. Pan kritik by tudíž považoval asi za nutné, 
abych se ve svém díle podrobně zabýval otázkou selského pod
danství. To je arci rada přímo velkolepá, neboť bych v tom pří
padě pletl poměr ve ř e j no p r á vn í do práva s o II k r o m é
h o a při tom bych ještě nadobro vypadl z rámce Niederlových 
Slovans:kých starožitností! V n1é práci je kapitola o otrocích za
končena jen krátkÝln náznakem, jak otrok jakožto subjekt prá
va začal splývati změnou v hospodářských poměrech s podda-

97) Kadlec - Taranov lS'ki' j, op. cit., lstr. 80. 
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Poznámky 137 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

nými sedláky. Každý další výklad o vzniku selského poddanství 
do díla Niederlova naprosto nepatří. 

Další výtJkou p. kritika jest, že jse'm ,pi"i výkladu zprávy 
KosInovy a Nestorovy nepoužil literatury, jež se obírá kritiko;] 
dotyčných 'zpráv. O tom již bylo aTci psáno mnoho - také v Nie
derlových Starožitnostech se o nich pojednává (oddíl kulturní, 
díl I., svazek 1., str. 98 sl.) - ale já přece prohlašuji v,e 
svém spise na str. 40, že jim ne věř í m a uvádím pro to 
důvody; nač se tedy podrobně obírati literaturou, jež se 
zabývá kritikou . těch textů? Snad proto, aby se vymý
šlely nové dohady? Pan kritik na př. uvádí spis K o I á ř ů v, 
Kosmovy vztahy k antice; na str. 54 je tam uvedeno, že místo 
je podezřelé, 'že je to reminiscence na blíže neznámou četbu . 

Nebo B ret h o I 'z v.předmluvě (str. XXXII) vykládá, že obraz 
prvních lidí v Cechách je složenou mosaikou, jež ukazuje na 
kroniku Reginovu, ač dotyčné místo z ní recipováno není. Co 
tedy na př. z těchto dvou názorů, jež se zab)Tvají prmneny, 
z nichž čerpal Kosmas, je nepostradatelno pro právní posouzení 
otáz'kypohlavního komunismu? K výtce p. kritika, že mezi do
klady pro mnohoženství .se dovolávám též III. litevského statutu, 
kde je na dvojženství trest ztráty hrdla, podotýkám, že i Dq,b
kowski uvádí týž doklad rnezi j inÝlni pro mnohoženství; tvrzení 
p. kritika v poznán1ce, jakoby v tom směru u mne bylo něco ji
ného, je jen mněle vykonstruováno. Na jeho vtipy odpovídati 
mám za zbytečné. 

Pokud se týče výtky, že ve výkladu o právu dědickém mám 
chybu v tvrzení, 'že v ,prosté rodině v nedostatku synů byly po
volávány dcery a případně též boční (neoddělení) příbuzní, 

jsem nucen připomenouti, že pan kritik si nemá předem plésti 
rodinu prostou a rodinu širší; dále odkazuji v té věci na svůj 
výklad na str. 83 a pak třebas na K a 10 u s k a, O staročeském 
právě dědickém, Praha 1894, str. 9, jehož pan kritik sice cituje, 
ale řádně nezná. 

Je prý také zaj íma vé, píše pan kritik, že j sem se nezmínil 
ani slovem o teoretickém výkladu vývoje odúmrtného práva 
vládcova a teoretickém výkladu, který zdůrazňuje vlastnické 
právo panovníkovo na nemovitostech v celém státním území. 
Pan kritik při tom opětně poukazuje na spis Tyminieckého. 
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Kdyby si arci přísluš·nou stať řádně přečetl, seznal by, že Ty
miniecki správně píše, že v daném případě jde o p r á v o p o
l i t i c k é a nikoliv o vlastnictví.!l8) Politická práva sluší pak 
po našem názoru vykládati v právu veřejném a nikoli soukro
luém; proto v mém spise o odúmrti ve prospěch panovníka jen 
stručná zmínka na str. 81, navazující na předchozí vývoj. 

Pan kritik ,se dále diví, že v ustanoveních sněmu českého 
z r. 1265 či 1266 spatřuji omezení práva kořisti. Výklad Lip
pertův, na který se odvolávám a který prý dokonce stupňuji 

(což není pravda) svou sti1isací, zakládá se prý na omylu. 
V textu tohoto ustanovení prý není nic, co by nasvědčovalo 
právu kořistiti vojsku druhý den po pochodu. Rád mu to věřím, 

neboť kdo nechce z pramene usuzovati, pro toho v něm opravdu 
nic není. Cituji příslušné 111ísto: Quod nullus ad expeditionem 
procedens in p r i m a d i e t a procinctus sui in loco viciniori 
domui suae quam ad d u o rum m i I i a r i u m spatium, au
deat pernoctare, nec pullos, nec anseres, equos pro curribus 
suis vel pro aliis utilitatibus quibuscunque, boves, porcos, oves, 
capras vel aliquod animal, vestes, vel alias res aliquibus in via 

. residentibus auferre praesumat, et omnino nihil, praeter pa
bulum tantumn10do .pro equis suis, violenter atternptet. 99

) Jak 
je z uvedeného textu viděti, zakazuje se účastníkům vojenské 
výpravy hráti obyvatelstvu zvíře'ctvo, šatstvo a jiné věci, jsou-li 
p r v Ý den na pochodu a nedojdou-li dále než dvě míl e 
od svého domova. Z toho tedy plyne, že pro druhý a další den, 
došli-li již přes dvě míle, uvedený zákaz neplatí, a že tedy voj
sko pak si dotyčné věci bráti může, jak jest ostatně samozřejmo, 

neboť účastníci výpravy musili od něčeho býti živi. Na tomto 
úsudku Lippert ~vůj výklad založil, a to zcela správně; kdo arci 
zmíněnou normu jen povrchně přečte, aniž by její dosah si 
rozvážil, napíše snadno, že pro právo bráti kořist na válečné 
výpravě v ní není nic.100 ) 

98) Ty min i e cik i, op. cit., ,str. 32. 
99) C. J. B. I., č'. 512, 'str. T5J6, § 1. 
100) Jak daleko 'zase d1oved'e pan kritik jíti ve s'Vých úsudcích, toho je 

přímo ikl'a;siekým dokladem úsudek, který je obsažen v jeho spi'se O k r á
de 'ži a loulPe .ži v ,če 'ském ;p 'rávu zemském (Pr3Jha 1'92'9). Do
vo,lá'Vaj'e s'e textu VšehTdova dHa (I'fI. 21, 4), kde se p,ravÍ, že »'Póhonové 
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V právu obligačním počíná pan kritik výtkou, že není 
správný můj výklad o dluhu, že pojmem dluhu se rozuměla 
jednak povinnost dlužnikova, jednak oprávnění věřitelovo (má 
obdržeti splacený dluh). V nauce o dluhu a ručení se prý zdů
razňuje, 'že v pojmu dluhu je obsažena jednak povinnost dluž-, 
níkova dluh plniti, jednak p o v in n o s t věř i tel o va plně
ní přijmouti. Z pojmu dluhu prý n e p I y n e pro věř i tel e 
právo požadovati od dlužníka jisté plnění. 
Prý to ,tak vykládá Giel'ke v díle Schuld und Haftung im alte
ren deutschen Recht (Breslau 1910). Zdržujíce se vůbec kri
tiky tohoto názoru, citujeme tedy Gie:r:keho, jenž na str. 8 správ
ně uvádí : »Das Wort »Schuld« bezeichnet ursprtinglich llicht 
nur das Leistensollen, sondern auch das Rec h t auf die Leis
tung.« Podobně i jiní autoři. lilI ) Znamená snad slovo Rec h t 
panu kritikovi p o v i n II o st? 

V dalším zase pan kritik poněkud povolil své nedbalosti 
nebo se pokusil o malou eskamotáž. Prohlásil j sem prý ve SVélTI 
spise v odporu s dosavadní naukou, že bezprávné činy nebý
valy původně u Slovanů důvodem dlužního závazku. Další věty 
pak již vynechal, kde jest výslovně řečeno , že u pohanských 
Slovanů vyžadoval obyčej bez p r á v n Ý čin mst í t i, při 

čen1ž ani nebylo nutno dbáti nějaké míry, jež by odpovídala 
výši způsobené újmy. Dále pravÍlTI, že k vině pachatelově také 
nebylo vždy přihliženo; dostačil objektivní výsledek :činu . Za 
takovýchto okolností výkon lTIsty vyvolával novou m,stu, jež 
mezi rody tak vzrůstala na trvalé nepřátelství. Proto již za 
rodového bytu počali Slované přistupovati ke zmírnění toho 
obyčeje a na místo msty začala se poskytovati rodu poškozeného 
příslušníka n1ajetková náhrada, jež byla stanovena smlouvou. 

j,SÚ . " také z lú:pe:žóv na cestách, 'z krádeže d'oma ... « učinil z toho ;pan 
kritik ús!udek, ,že Vše hr d, nej-sla·vněj·šÍ' ,starý lP,rávní,k český, odl jl š o val 
ik rád e IŽ a II ,o u 1> e 'ž IP 'Ů d}' e t tO ho, s t a 10 -1 i !SI e IP rot i 1> T á v n í o d
n ' ě t í věc i' d o ID a čin a S' i i nic i! Tak právnicky nevzděllaného nevě
domce dosud 'Z'e V'šehrďoa 'žádný IpTávní hi'sltorik neudělal. 

101) STY. A 'In i 'r a, Grund'ri,ss des germani'S'Chen RechtS', I~'I. vyd., 
Strassburg 1911'31, - Istr. 211 1811. S C IhT e u e r, Deutsche,s Privatreoht, Stutt
gart 119'2'1, str. 2129 '811., H ti ho n e r, Grll'ndz,tige des deutschen Privatrechts, 
5. vyd., Leipz:iJg 1:9'30, sttr. 41916 ISl. a j. 
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Tento výklad není v nijakén1 rozporu s literaturou ani s pra
n1eny ruskými, kde se vyskytují o mstě konkretní staré 
normy.102) 

Naprostou bezvýznamnou výtkou pana kritika jest dále 
tvrzení, že v listině krále Přemysla Otakara z r. 1224 o smlou
vě nájemní, kterou ujednal p. Ratmír s klášterem v Plasích 
o dědinu Těškov »quoad vixerit«, je docela jiný poměr, než 
nájen1 v obligačně-právním slova smyslu. V mé práci nic tako
vého nestojí; dotyčné listiny je prostě užito ja,ko dokladu pro 
existenci dočasného nájmu pozemku. Ž,e pak jde o doživotní 
smlouvu pachtovní, o tom není žádné pochybnosti; pachtýř při
jal tam uvedené pozemky s podmínkou, že spustlou půdu vzdělá, 

začež mu vlastník poskytl doživotně t. zv. lhotu, t . j. nežádal 
na něn1 ,platu úročného.1(3 ) Jiná otázka arci jest, zdali účinky 
dotyčné smlouvy byly věcně právní po vzoru práva něn1eckého , 

kdy pachtýř měl k najatým pozemkům »g'ewere« , nebo zda byly 
obligačně právní po vzoru římském. Z uvedené listiny to viděti 
není a tvrditi možno jedno i druhé. Kdo se postaví na stano
visko, že jde o smlouvu, týkající se kláštera, můžé tvrditi, že 
ve zmíněné listině jde o pacht v římském slova sn1yslu, neboť 
ecclesia vivit lege romana; kdo bude v tom spatřovati recepci 
práva německého, bude to považovati za pacht s věcně práv
ními účinky, ač i zde bude další obtíž, není-li zde míněn pacht 
po vzoru práva saského, v němž účinky věcně právní jsou již 
zeslabeny na obligačnÍ. Pouštěti se do těchto dohadú v celkovém 
díle srovnávacím nemá významu a proto Jsem tyto úvahy po
nechal stranou a vřadil pacht do práva obligačního. Podobným 
zpúsobem si počíná též na př. Dqbkowski ve svém díle o pol
ském právu soukromém,l(4) kde talké pojednává jen o pachtu, 
aniž by řešil zmíněné rozdíly, ježto v četných případech by se 
ln concreto nedaly dokázati; natož pak teprve v právu rus-

102) BJIa]l;MMMpCRiíí BYAaHOB'b, 06S0p'b MCTOpiu pyccHaro npaBa '1. vyd., 
Kijev 1190'5, ,str. 308 ,st, MaJIMHOBCHiíí, JIeRu;iíí no nCTopÍM pyccHaro npaBa, 

Rostov 11911'8\,stJr. 31212 'sl. a j.; 'z německé literatury na 'P'ř . A m i r a, <Yp . cit. , 
str. 2310. 

1(3 ) Srv. K r o ft a, Přehled ději1n selského ,stavu , Praha 1919, str. 17 
a 18. 

104) D ~ h k o w s k i, Prawo prywatne rpolskie, ISV. II., str. 572' sl. 
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kém.1 0 5
) Že »n1ísím« nápolek se starými jeho obdoban1i v prá

vech jiných, je chyba podle mínění p. 'kritika, jenž myslí, že 
podílnický nájen1 vznikl v Čechách teprve tehdy, když je v pra
luenech doložen, bez ohledu na to, že v právním vývoji vůbec 
je to instituce prastará. To je věcí názoru. 

Celou svou kritiku promísil ctihodný autor řadou ironických 
poznámek, ba dokonce vtipů, jichž se každý seriosnÍ a slušný ba
datel zdržuje, neboť kritika, byť odmítavá, má sloužiti prospě
chu vědy a neluá se snižovati k osobním zájmůll1. V t0111 směru 
pana kritika následovati nebudu; nepovažuji za nutné rovněž 
zvláště vyvraceti závěl' jeho kritiky, v něn1ž shrnul odmítavý 
soud o mé práci. Výtky jeho ukázaly se nesprávnými~ ba v čet
ných případech projevila se nejen jeho neznalost věci, nýbrž 
i vady v úsudku, povrchnost ve výkladu pramenů i užité litera
tury, nedostatek sluyslu pro systematiku, ba i zmatené názory. 
Jasnou j.est arci tendence, vystupující zřetelně na všech strán
kách jeho kritiky . 

Tu pak je nutno se ptáti též po přÍ'čině jeho zaujatosti; 
je zcela prostá a jednoduchá. Na pražské fakultě právnické se 
uvolnilo místo po smrti prof. Dr. rvI. Stiebra, o něž se prof. 
Rauscher ucházel, avšak se svou kandidaturou vůbec nepochodil. 
Sťastry}ým konkurentem tohoto muže jsem byl já, nuže tedy 
moje dílo je a bude pro něho vždy špatné. Vynikající sla
vista Miklosich měl v té věci velmi přiléhavou prúpověď: 

Warum streiten die Gelehrten? Wer wird der Profesor! 
Historie se opakuje; osobní zájmy se v mém případě splétaly 
se zájmy vědeckýn1i. Je to snad lidské, avšak není to' noblesní .. . 

* 
1(5 ) Pan kritik upo'z'ornuJe v po'známce též na náz'O·r K a :p r a oS ů v, 

Právní dějiny, II., 15'6,. Tam je uvedeno: Ko'loll1isace .se děje na záJkladě 

smlomry, uzaví-rané mezi pánem 'půdy a OIs'ad:ní!kem. Podklad poměru kolo
nisty a !pána po'zemku tvo'řilo .právo emfyteutické ... Právo jeho bylo prá
vem věcným. BY'lo to 'zvlá:štn'Í ,středověké Ip'rávo, kterého není lze měřiti 
dle ,pojmů římského právH, <U·e kterého neměl vla;stnictví ani ,pán Ipozemku 
ani koloonista. Výiklad ten mí'ří vi'íak na nájem dědičný (irus emphyteutÍt0um, 
ius heredirtariu1TI, EI1bleihe atd.) a nikoli doč'asný. S tvrzením .pak, že podle 
dotY'ě:ného ,práva neměl vl8Jstnictví ani ,pán po'zemku ami kolonista, nelze 
souhlasiti, neboť ,pán 'pozemku by nemoh,l žádná :práva k němu udíleti, 
kdYiby ,sám ,žádných neměl. 
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Obraceje se kel kritice prof. Dr. F. Čády, kterou uveřejnil 
v Českém časopise historickém (ročník XL, sešit 2., Praha 
1934, str. 381 a násl.) , hudu se zabývati jeho' výtkami jen potud, 
pokud nebyla na ně dána již odpověď na předchozích stránkách 
prof. Rauscherovi. 

Tu pak př,edevším mám za potřebné upozorniti na Čádův 
názor, že je metodicky ne m o ž n é doplňovati mezery právního 
řádu určité doby částmi z právního řádu mladšího, protože 
právní řád se mění. To je arci jeho názor, o němž nutno vyčkati, 
až bude obecně uznán. Já stojím na konservativním stanovisku, 
že v mladším právním řádu lze najíti dosti sledll starších dob, 
jež možno bez obav do starší epochy převzíti; jsou různé po
mocné vědy, jež slouží k takovému účelu, je metoda zpětného 
usuzování atd. Jeho názorům, 'které v tom směru vyložil v člán
ku »Č e s k é p r á v o k o 1 e m r. 1400 a k n i h a O n dře j e 
z Dub é« (Vědecká ročenka práv. fakulty Masarykovy uni
versity v Brně, 1927, str. 153 a sl.) o mezerách v právním řádě 
nelze přiznati zvláštního vědeckého významu, neboť vycházejí 
z jednostranných předpokladů, jež by se při použití rozmani
tějšího n1ateriálu ukázaly nesprávnými. Avšak to je konečně 
Čádovou věcí; názory mohou býti rllzné. 'Zastává-li vša'k někdo 
jistý názor, má zůstati v tom dllsledným a tu pak je podivno, 
že Čáda metodiku lTIého spisu v uvedeném směru uznává za 
vadnou, kdežto o ostatních svazCÍch Niederlova díla praví na 
konci své kritiky, že je to dílo monumentální, ač je v něm téže 
metody hojně používáno a p. kritikovi to v jeho pochvalném vý
razu nij ak nevadí. 

O mém stanovisku k »slovanskému právu« byla již :řeč 

výše; zde bych jen připomenul, 'že tvrzení Čádovo~ že v té věci 
jde o probádání vzájemný·ch vztahll v právních dějinách slo
vanských národů, nebylo výlučným. obsahe'ill resoluce Sjezdu 
právní-kú slovanských stáHl v Bratislavě 1933. V ní je studium 
vzájemných vlivll a vztahll formulováno jen jako jeden z oborLl 
slovanských právních dějin. Ostatně v té věci bylo by nejlépe, 
kdyby Čáda podobné dílo také sepsal, by názorně vědeckému 
světu slovanskélTIu ukázal dúvodnost svých thesí. Pokud jde 
O' dávné doby, kdy prameny jsou velmi skoupé, nebude to věcí 
nijak snadnou; mluviti o něčem, čehož dosah z důkladné zkuše-
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nosti se nezná, je arci daleko lehčí. Nesdílím také názor kriti
kův, že v mém spise by bylo nutné přihlížeti nějak obšírněji 
ku právu uherskému; místy (zejména v terminologii) k němu 
přihlíženo jest, přibírati pak drobné zlomky k částem, jež jsou 
jinak uceleny a nového by valně nepřinesly, není po mém ná
zoru třeba. 

Nesprávné je dále mínění Čádovo (i Rauscherovo), že jsem 
opomenul kritického vydání Friedrichova při citaci článku ze 
statutů Konrádových a vzal za základ chybnou interpunkci ve 
vydání JireČkově. Kodeks F I' i e dr i ch ů v je ode mne dosti 
často citován, takže nemělo by mi býti snad podkládáno, že 
o textu Konrádových statutů, jež jsou tam rovně'ž otištěny, 

nevím, nýbrž spíše uvažováno, pro č jsem dotyčného textu 
neužil. Já jselTI se Ú nl y s I n ě rozhodl pro text Jirečkův, po
něvadž ,právnímu rozboru lépe vyhovuje. Vezme-li se text podle 
Friedricha (C. D. 11., 224, č. 231) : S i a I i c u i s u b tra h li n
t u r j ume n t a, a II t f a m u I i a pes fu ran tur, d e
b e 'll t s u b i r e i u d i c i u m f e r r i, s c i I i c e t v o m e r e s, 
je sice interpunkce volena líbivěji, ale při rozboru je méně 
vhodná. Především věta začíná obecnou normou (si alicui sub
trahuntur jumenta) , načež vybočuje do normy konkretní (aut 
famuli apes furantur) a opět končí normou obecnou (debent 
subire ... atd.; v jiném textu u Friedricha »debet«). To by se 
arci dalo vyložiti tím, že od staré právní památky nelze žádati 
přísné dúslednosti. Pak ale naskytne se další otázka : Jak má 
býti zakročeno proti pachateli, jenž ukradl včely a nebyl čele
dínem? Či snad neměl býti takový čin vúbec stíhán? Vždyť včelí 
úly nebyly jen tak podružným majetkem, jak se zdá vysvítati 
z názoru kritikova; medem se sladilo, vosk poskytoval svítivo, 
takže krádeží včel byl v tehdej ších dobách maj itel rovněž citelně 
poškozen. Četné zprávy o dávkách v medu a vosku jsou také 
důkazem, že užitkům, jež poskytují včely, byl přikládán mno
hem větší význam než dnes. 

Uvedené pochybnosti odstraňuje interpunkce Ji r e č k o
V 2, ; Si alicui subtrahuntur jumenta aut fmTIuli, apes furantur, 
debent subire iudicium ferri, scilicet vomeres. Při této inter
punkci je zachován obecný ráz normy v celém jejím rozsahu ; 
k a ž d ý, kdo by odvlekl cizí dobytek nebo čeledína, nebo ukradl 
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včely, je nucen podrobiti se procesu s ordálem železa. l ll o
) Při 

interpunkci Jirečkově není arci spád slov tak plynulý jako při 
úpravě Friedrichově (k slovůn1 »apes furantur« nutno vztaho
vati též počáteční výraz »si«, za SIOVelTI »debent« nebo »debet« 
nutno míti na 111ysli »malefactores« nebo »malefactor«, ač 

i v textu Friedrichově zůstává anakoluth), avšak vzhlede'm 
k jeho obecné forn1ulaci sluší mu po mélTI názoru dáti přednost. 

Odvlečení cizí čeledi pak Jiení v českých pran1enech žádnou 
zvláštní vzácností, takže i v ton1to směru text zmíněného před
pisu je v souhlase s jinými pran1eny. Podotýkám k t0111U vý
slovně, že v n1ém spise jsen1 neužil výrazu »krádež« čeledína, 

jak tvrdí oba pp. kritikové~ nýbrž :~:.~ ri.11uvím ponze o j eho »od
cizení«, jež mohlo se díti násilně i nenásilně. Ruské prameny 
arci užívají i termínu »krádež« čeledína. l <l 7) 

Nevidím také důvodnost výtky, že jsem užil citace úryvku 
konfirmace privilegia soběslavského od Václava 1. podle vydání 
Jirečkova, kdežto podle názoru kritikova jsen1 měl užíti edice 
Čelakovského v jeho kodexu juris municipa1is. Z uvedeného 
úryvku usuzuji tam. nepřÍlno na stopu práva okupačního , a to 
ještě velmi opatrně. Při citaci kodexu Čelakovského bych na tom 
ničeho nezměnil. Je naprosto mylné n1ínění Čadovo, 'že bych 
dotyčnému, jinak jasnému textu, dával jiný smysl; tím smě
rem lnůj výklad veden není. 

Nesprávné, když už nechci užíti jiného v)rrazu, je dále 
tvrzení Čádovo , 'že »zjišťuji jako nepochybné, že Čechové uná
šeli ženy, což dokládám znán1ým únosem Jitky od Břetislava« . 

V této textaci vypadá výtka tak, jako bych p o u z e tímto do
kladem sňatek únosen1 dokazoval. Podle pravdy uvádím ve svém 
spise na .str. 46, že Slované si původně opatřovali manželky 
únosem (jako jiní národové), načež uvádím historické zprávy 

1 06) .AJbych 'prředešel kalždému nedoro'zulInění, podotýlkám výslovně, že 
sloveso! »:furenJ1;uT« v uvedené větě nemám v tomto ,případě za verbum de
ponens, nýJbI1ž 'za tvar ipaJs,ivní', jaký ,se v Ipo~daJsi~ké latině nezřídka také 
vyskytuje; ba !přichází' i, tvar a.ktivní »furare«. Řada dokladů je uvedena 
v díle Tlhes:aurns' linguae latinae edituS' auctoritate a:cademiarum quinque 
germanicarum, 'sv. VL, slO'Ulpec 16319. 

107) Srv . .na 'př. četné doklady ve ,smlouvách Ru'sů S' Řeky i v Ruské 
Pravdě. 
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o únosu žen u Slovanů. Mezi nimi též známý případ únosu Jitky 
Břetislaven1; po něm hned doklad, týkající se prostého lidu, 
obsažený v opatovickém ho·miliáři z XII. stOoI. aj. Ale ani ve 
věci samé bych nesouhlasil s názorem K I í m o v Ý m, jehož se 
dovolává i N o vo t n ý, že při únosu Jitky nešlo o nějaký »slo
vanský« obyčej, ježto prý to byl případ zcela výjimečný. Předně 
to nebyl případ výjimečný, poněvadž - jak hned opatovický 
homiliář ukazuj e - jiní to dělali také. Opatřovali si pak pri
n1itivní národové manželky únosem, mezi nimi i Slované, tedy 
unesl-li Břetislav ženu, třebas byl 'knížetem, opatřil si manželku 
po starém způsobu. Z jakých 1110tivll to činil , je úplně neroz
hodno; těch bylo v jiných případech v dávných dobách t aké 
dosti. Není dále správným tvrzení Cádovo, že při zmínce o čl. 

183. Rožmberské knihy neměl jsem užiti slova »předpis«, když 
kniha Rožmberská je sbírkou soukromou. V tom není po mén1 
názoru žádné nepřesnosti ; v mé knize j sem na dotyčném místě 
neužil slov z á k o n n Ý předpis. Pouhé předpisy mohou zcela 
dobře obsahovati i soukromé sbírky. 

V dalšín1 brněnský kritik připomíná, že bych byl dobře ve 
své práci doplnil svůj text o výbavě nevěstině, kdybych byl užil 
jeho vydání knihy Ondřeje z Dubé a ni,kolív JireČkova. V ton1 
směru odkazuji především k tomu, co jsem již vyložil výše ; 
o něj akém doplnění hy nemohlo býti ani řeči , j ežto by v do
tyčném případě šlo již o pozdější příměs. 

Nemá také sn1yslu výtka, že přiženění do rodů bylo insti
tucí řídkou; v mém spise (na str . 12) nijak z textu nevyplývá, 
že bych o tom mluvil jako o zjevu pravidelném. Shledávati fran
cké vlivy v právním rozvrstvení obyvatelstva, čehož pan kritik 
v mém díle postrádá~ náleží po mém názoru spíše do práva ve
řejného . 

N esoílhlasil bych také .s Cádou,že v otázce dospělosti byla 
zásadně r07.hodnou jen dospělost pohlavní. Názor ten není zcela 
správný ani pokud jde o právo řín1ské, na něž se Čáda ve své 
kritice dovolává. Byla to jen škola SaJbinianů, která dospělost 
činila závislou na způsobilosti chlapce k plození. Naproti tomu 
staré právo římské mělo stanovisko jiné; jak se v něm praví, 
»puberlatem autem vet e r es quidem non solum ex annis, 
sed etiam ex h a bit u c o r por i s in mascu1is aestimari vo-

Sborník věd právnfch a státních XXXV. 10 
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lebant«, tudíž rozhodnou byla skutečná těl e sn á v y s p ě
los t hochova. Totéž hledisko jasně vyplývá i z ruského do
kladu, který uvádím na str. 18 mého, spisu. Ba ani co do práva 
českého není vadné, přečte-Ii se důkladněji text Všehrdův V., 
44. Měřítko dospělosti je tam přece uvedeno dvojí: buď také 
»habitus corporis« (když se brada »spe«), nebo · dospělost po
hlavní. Proto jsem v mém výkladu užil výrazu »dospělost fy
sická«, což je pojem širší než »dospělost pohlavní« a myslím 
také správnější.108 ) 

Naprosto nepravdivým jest další tvrzení Cádovo, že z Kos
movy zprávy dedukuji na pohlavní komunismus u Slovanů, 

proti čemuž kritik vystupuje se svou výtkou. V mém díle, přece 
stojí na str. 40, že uvedené zprávě lze stěží přikládati nějakou 
věrohodnost a uvedena je řada důvodů pro t i pohlavnímu ko
munismu! Nejasná prý je též má formulace o polygamii a mo
nogamii; ač prý jsen1 snesl na str. 40-42 doklady pro poly
gamii, přece prý uvádím, že polygamie byla výj imečná a pra
vidlem byl poměr monogamický. Důvody, které jsem pro tento 
názor uvedl na str. 40, odst. 11., však pan kritik z a m lč e 1 
a zkonstruoval úplně křivou výtku. 

Prazvláštní je také stanovisko kritikovo k ustanovení 
Rádu práva zemského, jež dopouští otci stíti unesenou dceru, 
jestliže se smluvila s únoscem. Ustanovení toho jsem užil jako 
dokladu, v němž jsou ještě, jak pravím ve svém spise, s top y 
po - někdejším právu rodičů usmrcovati děti . Tu prý jde, jak 
pra ví p. kritik, j.e~n o nepochybné ustanovení trestní o nikoli v 
o právo dcery zabíjeti. To je arci stanovisko velmi pohodlné, 
hodící se snad tomu, kdo z textu pran1ene ničeho usuzovati 
nechce. Nápadným přece ve zmíněném ustanovení jest, 'že právě 
o t c i s8' v takovém případě dává právo usmrtiti dceru. Po na
šem názoru se v uvedeném ustanovení s top a někdej ší moci 
otcovské nad životem svých dětí ještě dobře zračí. 

Nesouhlasím rovněž s Cádou, že občasné přidělování půdy 
v ruských »občinách« je původu novodobého a že souvisí s re
formami berního systému Petra Velikého. Takové je pouze mí-

108) Sm. K a IP' r a .s, PorulČellistvJJ nad sirotkY' v právu českém, Praha 
11904, ,str. 1151, kde autor 'zalsrtává totéž ,stanúvÍ'siko. 
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Poznámky 
k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších. 

nění Sergjějevičovo ; převážná část ruských badatelů naproti 
tomu vyslovuje se pro dávný původ občin a tedy i střídavého 
přídělu půdy.109) 

V partii o právu obligačním postrádá p. kritik výklad, jak 
se germanistická nauka o ručení a dluhu projevovala v právech 
slovanských. K tOlnu by bylo arci potřebí celkového přehledu 
obligačního práva až do novějších dob, 'ale pro pouhé počátky 
obligačního ruchu by taková úvaha na místě nebyla .a vymy
kala by se z Niederlova díla. Pan profesor si také stýská, že v mé 
knize není pro recepci místa; to tedy musím říci, že opravdu 
není, ježto by dílo dospělo tam, kam je daný program neurčuj e. 
Totéž platí o náznaku~ 'že v oddílu o darování měla býti učiněna 
zmínka o potvrzování darů od panovníků ve vol e b n í c h 
k a p'Í t u I a c í c h, nebo že při smíru měla býti zmínka o »ubr
manech« neh moravských »hadčích« (v mém spise je uveden 
starší termín »dobří Hdé«) . To jsou vesměs věci, které by bylo 
dobře pojlTIouti do celkového systému, sahajícího do pozdějších 
dob, a nikoliv do pouhých počátků, kde základním hlediskem 
n1usilo býti držeti se jen starých primitivních forem, nevzda
lujících se příliš od zemědělského způsobu života. Žádal-li si 
někdo od mého spisu, že přinese celý systém soukromého práva 
u Slovanů, bude se mu snad mé pojetí zdáti kusé i úzké; ráz 
díla Niederlova však vyžadoval, aby můj spis se vtěsnal, pokud 
možno, do jeho rán1ce. Kdo pak zná staré právní prameny slo
vanské a 'ví, z jakých kusých zlomků je mnohdy třeha pracně 
sestavovati aspoň t r ochu jasný obraz počátků jednotlivých oddí
lů, kdo z vlastní zkušenosti vÍ, jaké obtíže se postaví v cestu, 
kdy mnohdy lze se zachytiti jen staré slovní formy, ten může 
teprve spravedlivě zhodnotiti skutečnou vědeckou cenu mého 
spisu. Jsem při tom dalek nějakého nemístného sebevědomí, že' 

109) Oibší:rně' 'zaJbývá se názory S,ergjějovi,čovými V I a d i m i r s'k i j
B'li cl a no v, 06sop'I> HCTOpiti: pyccKaI'O rrpaBa, VII. vyd. Petrohrad-Kijev 
19'15, ,str. 61615' a náJsl. Důh~lžirt.é- drHo v tom ..směTíU' je ,také ,spi,s' B ě J. j a, j 'e va, 
HpeCTbHHe Ha PYCH, 4. vyd., M'oskva 1.19.04', kde ,sneseno je mno,žství ma
teriálu. U ná,s' z~býval ,se rvp'ols'lední diohě dávným ipŮ'vo-dem ohč'Ín M. V. 
Š ac fl mat o v v č'lánku I1poHCXoiRAeHie CeJIbCKoti: 06IIIHHbI, jenž vyšel 
v ča;Slolp~se X03HlIHb, Č. 115-t6 (H3i&-13'7'h iStT. 10 a násL (Praha 19217) , 
kde uvádí rovněž řadu dŮ!ka1zů p,ro ,stáří občin. 

10· 
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by můj spis žádných vad neměl, neb takovým není žádné lidské 
dílo, avšak že by neměl vůbec hodnoty, jak se zejména snažil 
dokazovati Rauscher, o tom jeho výtky důkazu nepodaly. Ně

mecká kritika byla v tom směru mnohem objektivnější. 

Zbývá lni zmíniti se ještě několika slovy o poslední kapi
tole výše vylíčené historie. V Lid o v Ý c h N o v i n ách ze 
dne 3. listopadu 1934 zabýval se kritikou mého spisu profesor 
římského práva Dr. Otakar S o m m e r. Nejsa odborníkem 
v dějinách slovanského práva, použil ve své kritice výtek Rau
scherových a Cádových pouze s tím rozdQ,lem, že je ozdobil ne
omalenými »vti'PY« . Na výtky jsem již odpověděl, na druhé od
povídati nebudu ; ponechám mu plně pochybnou zásluhu, že byl 
prvním na naší fakultě od doby rozdělení university~ kdo tako
vým Ispolečensky netaktním způsobem vystoupil proti členu téže 
fakulty. Od romanisty .dalo by se právem očekávati, že při kri
tice, třebas k ní užívá názorů cizích, aspoň nahlédne do prací 
romanistických, jež s€' některou z posuzovaných otázek zabývaly, 
aby jeho kritika byla arbitrium boni viri. Prof. Sommer však 
neuznal za potřebné ani podívati se do práce svého žáka prof. 
Boháčka (Rímské právní prvky v právní knize :brněnského. písa
ře Jana), aby si získal' bezprostřední názor; na tom mu vůbec 
nezáleželo, neboť šlo mu jen ° to, vzbuditi o mé práci nepříznivý 
doje-m. Jemu arci činiti výtky tak snadno není, neboť kromě 
jedné monografie a části učebnice vůbec žádného samostatného 
vědeckého díla nenapsal. V tom směru má posici velmi silnou ; 
zároveň je to však důkazem, -že k svému oboru nemá nijak 
vřelý poměr. Takoví lidé se často považují za nejpovolanější, 

aby kritisovali jiné, v čem'ž jim ostatně brániti nelze, když se 
vědeckou prací ve svén1 oboru zabývati nechtěj í. 


