
Není jistû pochyby o tom, Ïe pouÏít o nûkom
termín „koperníkovská postava“ pfiedstavuje
zcela jistû velmi silnou metaforu naznaãující, Ïe
dotyãn˘ pfiedstavoval pro dotãenou oblast lid-
ského konání zcela mimofiádnou osobnost, kte-
rá nejen zmûnila její vnímání, ale doslova
obrátila dosud zabûhané pravdy „vzhÛru noha-
ma“. Pod vlivem takovéto postavy se skuteãnû
doposud „nemûnné pravdy“ doslova bortí
a jsou nahrazovány sv˘mi protiklady.

Právû z uvedeného je ale také patrno, Ïe ta-
kov˘chto pfiímûrÛ bychom mûli – nechceme-li
b˘t alespoÀ obvinûni z podlehnutí poku‰ení „la-
ciné bombastiãnosti“ – pouÏívat jako ‰afránu.
VÏdyÈ o kolika lidech lze skuteãnû fiíct, Ïe zá-
sadnû pfievrátili vnímání sv˘ch oborÛ a uãinili
jiÏ dále neoddiskutovateln˘ „obrat k pravdû“.
V cel˘ch dûjinách lidstva jich nebude více neÏ
nepatrná hrstka a jejich následné osudy pak by-
ly spí‰e kru‰né neÏ cokoliv jiného. VÏdyÈ lidé ne-
jsou rádi vyvádûni ze zabûhan˘ch pravd,
v nichÏ se jiÏ staãili pohodlnû usadit, a ctnost od-
vahy – jak obecnû známo – se spí‰e nevyplácí.

Rozhlédneme-li se pak po oblasti právní vû-
dy, najdeme nepochybnû zpravidla na ‰vech dû-
jinn˘ch epoch postavy, které se v úctyhodné
mífie zasadily o prosazení cest, které vedly k no-
vému a lep‰ímu pojetí práva, jen v˘jimeãnû
v‰ak osobnosti, o nichÏ mÛÏeme fiíci, Ïe ve svém
pÛsobení dokázaly demonstrativnû odvrhnout
doposud obecnû pfiijímané pravdy a nahradit je
koncepty, které stojí vÛãi tûmto v prÛbûhu doby
jiÏ zkostnatûl˘m „dogmatÛm právní vûdy“
v pfiímém protikladu.

Mezi pfiípadn˘mi kandidáty v‰ak nicménû
zcela zfietelnû vyniká jméno nûmeckého právní-
ka 19. století Rudolfa von Jheringa (1818–1892),
s kter˘m je oznaãení „koperníkovská postava“
vskutku nezfiídka spojováno.1 Znalce jeho díla
stejnû jako jen pfiíleÏitostné zájemce o nû totiÏ
nikdy nepfiestává fascinovat obrat v pojímání
práva, kter˘ je s jeho jménem jiÏ zdánlivû ne-
rozluãnû spjat. Dosavadní skálopevn˘ stoupe-

nec systematické metodiky vûdeckého poziti-
vismu, pro niÏ se tehdy jiÏ vÏilo zastfie‰ující
oznaãení „pojmová jurisprudence“, se totiÏ na-
ráz stává prorokem nového pfiístupu „ve jménu
úãelu“ jako tvÛrce práva. Pfiipoãteme-li k tomu
i pÛsobivou, v náboÏensk˘ch kategoriích vyve-
denou a zfiejmû zámûrnû ke vzniku legendy
smûfiující „sebeinscenaci“, dle níÏ Jhering takto
proÏil svÛj obrat „ze ·avla v Pavla“ a tedy
i „svÛj Dama‰ek“, nelze se pak ostatnû pouÏití
„koperníkovské metafory“ ani pfiíli‰ divit.

Ale pfiesto je zapotfiebí hned z nûkolika dÛvo-
dÛ zÛstat obezfietn˘m. Za prvé proto, Ïe Jhering
mûl ve svém pfiíklonu k více „sociologizujícímu
pojetí práva“ nepochybnû uÏ dfiíve tímto smûrem
orientované pfiedchÛdce a za druhé pak proto, Ïe
i jeho jiÏ víceménû tradiãní a mechanické pfiifia-
zování ke ‰kole pojmové jurisprudence je v po-
slední dobû taktéÏ zpochybÀováno. Jin˘mi
slovy – jak˘ „Dama‰ek“ a jak˘ „koperníkovsk˘
obrat“, jestliÏe byli „na stranû zmûny“ jiÏ dfiíve
jiní a jestliÏe ten, kdo „mûl zmûnit“, údajnû „na
té pÛvodní stranû“ sám vlastnû nestál, kdyÏ na-
víc o jeho pojetí úãelu se dnes hovofií v tom
smyslu, Ïe bylo samo spí‰e je‰tû neujasnûné
a dosti rozostfiené.

A hlavnû a pfiedev‰ím, Koperníkovo nové he-
liocentrické pojetí oproti dosavadnímu geocen-
trickému bylo nepochybnû oním obratem
k vûdecky jednoznaãnû prokazatelné – a tudíÏ
logicky i Ïádoucí –„pravdû pro cel˘ svût“. Lze
v‰ak obdobnû hovofiit o pfiechodu od pojmové
jurisprudence k zájmové? Je toto nûjaká „zjevná
pravda“, která je po pfiípadném „jheringovském
obratu“ uÏ mimo ve‰kerou racionální diskusi? 

Jak patrno, odpovûdi na tyto otázky bude
nutno hledat nejen (i kdyÏ tam z logiky vûci nej-
více a nejzákonitûji) v Jheringovû Ïivotû a díle,
ale vÛbec v celém kontextu jeho doby, jakoÏ
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i stavu nûmecké právní vûdy v pfielomovém 
19. století. 

Souzvuk historie a Ïivota –
Rudolf von Jhering a jeho doba
pod zorn˘m úhlem právní vûdy

Skuteãnû je tak nutno pfiipomenout, Ïe aÏ
v osvícenství a potom pfiedev‰ím na poãátku 
19. století jsou definitivnû poloÏeny základy
moderního právního fiádu a právní terminolo-
gie, na nichÏ stavíme dodnes. Rudolf von Jhe-
ring narozen˘ roku 1818 tak má uÏ v dobû sv˘ch
studií na právnick˘ch fakultách v Heidelbergu,
Göttingenu, Mnichovû a Berlínû na co navazo-
vat, a kdyÏ se v pomûrnû mladém vûku stává
krátce pfied polovinou 19. století profesorem
fiímského práva (roku 1846 v Rostocku), zaãíná
svou pÛsobivou vûdeckou dráhu právû v dobû,
která v sobû jiÏ nese pfiíznaky budoucích vel-
k˘ch zmûn.2 A to jak ve sféfie politické a ekono-
mické, tak i v oblasti právní, která logicky
s urãit˘m zpoÏdûním obû nejdfiíve uvedené sfé-
ry následuje.

V nej‰ir‰ím kontextu tehdej‰í vûdy je to pak
i doba, která se stále více hlásí k my‰lenkám po-
zitivismu, tak jak je formuloval pfiedev‰ím jeho
zakladatel a francouzsk˘ myslitel Auguste
Comte (1798–1857). S urãit˘m zjednodu‰ením
tak lze fiíci, Ïe se zde rezignuje na hledání 
„prvotních pfiíãin“ a argumentaci s entitami,
které nelze verifikovat – namísto toho do po-
pfiedí vystupuje jen pfiesné studium jednotli-
v˘ch faktÛ a vztahÛ mezi nimi, pfiiãemÏ tento
zpÛsob pfiístupu k realitû brzy zcela zásadnû
ovlivÀuje i samotnou právní vûdu.

A nikterak tak ani nepfiekvapuje, Ïe v nûmec-
ké právní oblasti dominuje nejprve „vûdeck˘
pozitivismus“, coÏ je dáno jednak chybûjící jed-
notnou právní úpravou na poli soukromého
práva („kodifikaãní spor“ z roku 1814 skonãil
v neprospûch Thibauta jako stoupence jednot-
ného nûmeckého obãanského zákoníku), jednak
ale také dlouhou zdej‰í tradicí jiÏ vlastnû zcela
moderního uvaÏování o právní vûdû a jejím po-
stavení v systému spoleãensk˘ch vûd. 

Za jejího zakladatele lze pfiitom povaÏovat
Gustava Huga (1764–1844), kter˘ se jiÏ „pfied
Savignym“ v˘znamnû zasazuje o vznik svébyt-
né nûmecké a historicky orientované vûdy o ci-
vilním právu, v jejichÏ základech je tak pevnû
uloÏena i skepse k osvíceneck˘m zákonodár-
n˘m projektÛm. Hugo naopak ve své „Uãebnici
dûjin fiímského práva“ z roku 1790 vyzvedává
v˘znam studia dûjin pojmÛ pozitivního práva.
Takto se navíc platné právo dal‰ím v˘vojem
a „zjemnûním“ dotãen˘ch pojmÛ doplní i „sa-
mo od sebe“, ãímÏ se logicky emancipuje také

od poÏadavkÛ abstraktního pfiirozeného práva.
Gustav Hugo se tak stává skuteãn˘m otcem
právnû-vûdeckého pozitivismu zaloÏeného na
historické legitimaci.3 Na nûj pak navazuje i sa-
motn˘ zakladatel „historické ‰koly“ von Savigny
(1799–1861) a pfiedev‰ím pak i dal‰í v˘znamn˘
pfiedstavitel romanistické vûtve této ‰koly Ge-
org Friedrich Puchta (1798–1846). Není jistû cí-
lem (a ani v moÏnostech) tohoto pojednání líãit
podrobn˘ v˘voj vûdy nûmeckého soukromého
práva v 19. století, u Puchtovy osobnosti je v‰ak
nutno se alespoÀ krátce zastavit, protoÏe právû
jeho pfiím˘ vliv na Jheringa b˘vá ãasto vyzve-
dáván, a zejména vÛãi konkrétní podobû jeho
uãení má pak koneãnû tento provést i svÛj pro-
slul˘ „koperníkovsk˘ obrat“.

Je tak jistû moÏno konstatovat, Ïe PuchtÛv
vliv na dal‰í smûfiování nûmecké (a v mnoha
ohledech i evropské) právní vûdy, je je‰tû v˘-
raznûj‰í neÏ u Savignyho, protoÏe to, co tento
vlastnû v mnoha ohledech jen naznaãil, dovádí
Puchta do koneãn˘ch a logick˘ch konsekvencí.
Uãení o „národním duchu“ tak získává podobu
skuteãné „formálnû právní kategorie“, s níÏ
Puchta dále jiÏ pomûrnû samozfiejmû operuje,
pfiiãemÏ vyzvedává zejména rozhodující roli
právníkÛ pfii tvorbû „národního práva“. Kromû
zákonodárství a právního obyãeje je to tak prá-
vû právní vûda rozvíjená v˘znamn˘mi právní-
mi vûdci, která se sama stává rozhodujícím
pramenem práva. Právníci se svou odbornou
erudicí se tak stávají „zástupnû produktivními“
pro cel˘ národ.4

Po údobích nevinnosti a rozliãnosti tak ko-
neãnû pfiichází tolik k˘Ïená „perioda vûdeckos-
ti“, v níÏ se právníci stávají nepfieslechnuteln˘m
hlasem svého národa a produkují pfiísnû „vû-
decké právo“ zaloÏené uÏ nikoliv na vnûj‰í, ale
„vnitfiní autoritû“, jeÏ je dána jeho rozumností,
pravdivostí z nûj odvozen˘ch principÛ a správ-
ností z tûchto principÛ uãinûn˘ch závûrÛ. Kro-
mû práva pfiimûfieného národnímu duchu se
takto ale pfiedev‰ím vytváfií i neotfiesitelná a sys-
tematická struktura pojmÛ, která nakonec logicky
i vyústí do zfiejmého upfiednostnûní logicko-
systematického pfiístupu na úkor pÛvodnû „dû-
jinn˘ch v˘chodisek“ historické ‰koly. 

Puchta takto vlastnû jednak zakládá pfiímo
klasickou podobu dogmatické právní vûdy, jed-
nak ale uÏ i dovr‰uje vûdeck˘ formalismus, ke
kterému nûmecká právní vûda jiÏ mnohem dfií-
ve zcela zfiejmû smûfiovala. Samotn˘m jádrem
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takto nastaveného vûdeckého právního pozitivis-
mu je pak „pojem“, kter˘ je nutno vhodnû zaãlenit
do „hierarchie pojmÛ“ a vytvofiit tak v ideálním
pfiípadû právní systém zcela bez mezer. Dal‰í pfií-
padná „normotvorba“ je vlastnû jen „samorozvíje-
ní“ tohoto systému, kdy právû „právní vûdec“ je
tím, kdo má „potenciální“ pfietavit v „aktuální“.
„Na místo skuteãného spoleãenského procesu, kte-
r˘ Ïene tvorbu práva kupfiedu, mûl nyní nastoupit
právnick˘ pojem a jeho vnitfiní v˘voj“.5

Puchtou vytvofiené „vûdecké právo“ je tak
pfiedev‰ím plodem dedukce, která je podobnû
jako u Savignyho demonstrována na fiímském
právu v jeho justiniánské podobû, a je tak nepo-
piratelnû hlavnû jeho zásluhou, Ïe se pod jeho
vedením vytváfií moderní právní dogmatika
a vÛbec zpfiesÀuje cel˘ pojmov˘ aparát. Do-
br˘m dokladem právû uvedeného je zejména
Puchtova Uãebnice pandekt vydaná je‰tû za jeho
Ïivota v letech 1838 a 1845.

JiÏ roku 1846 v‰ak Puchta pfiedãasnû umírá,
a je to právû tento rok, kdy se – jak jiÏ uvedeno
v˘‰e – Jhering stává profesorem fiímského prá-
va v Rostocku a zaãíná svou pÛsobivou vûdec-
kou dráhu. Je tak i dost dobfie nemoÏné, aby pfii
tomto svém profesním zamûfiení nebyl ovlivnûn
dílem svého star‰ího kolegy a nepochybnû uÏ
v dobû jeho právnick˘ch studií vedle Savignyho
nejvût‰í právnickou autoritou v tehdej‰ích nû-
meck˘ch zemích. PfiipomeÀme v této souvislos-
ti dále, Ïe pozici profesora fiímského práva
zastával Jhering pozdûji i na univerzitách 
v Kielu a Gießenu, pfiiãemÏ nemálo v˘znamné
je i jeho pÛsobení ve Vídni po roce 1868, odkud
se roku 1872 pfiesouvá do Göttingenu, kde pak
pÛsobí aÏ do své smrti roku 1892.6

Doba kolem poloviny 19. století, v níÏ Jhering
zaãínal vûdecky pÛsobit, jinak nepochybnû vliv
„vûdeckého právního pozitivismu“ podporova-
la jiÏ tím, Ïe na nûmeckém území pfietrvával
znaãn˘ právní partikularismus. Na nemalé ãás-
ti tohoto území nebylo navíc soukromé právo
vÛbec upraveno v odpovídající kodifikaci. Jak˘
pak tedy ostatnû div, Ïe stávající situaci chápou
jako svou „Ïivotní pfiíleÏitost“ právû profesofii
práva a vytváfiejí impozantní „profesorské prá-
vo“ (Professorenrecht), jeÏ má sv˘mi právû na
„vûdeckém právním pozitivismu“ stojícími zá-
klady existující mezeru nejen doplnit, ale chy-
bûjící zákonnou úpravu takto vlastnû i nahradit
a uãinit nadbyteãnou, ba pfiímo ji oznaãit jako
‰kodlivou. Nic jiného ostatnû netvrdí ani Savig-
ny v jiÏ zmiÀovaném kodifikaãním sporu z ro-
ku 1814 – role zákonodárce je zástupná
a postradatelná, rozhodující vliv má náleÏet
„znalcÛm práva“.7

Není tedy také divu, Ïe v této „hvûzdné ho-
dinû“ profesorÛ práva (kdy „zákonn˘ pozitivis-

mus“ v nûmecké oblasti je‰tû mnohde reálnû ne-
svazuje a teoreticky je spí‰e odmítán), v níÏ
vstupuje na scénu ãerstv˘ profesor fiímského
práva Jhering, ani on zprvu neodolá vábení stát
se tím, kdo ve jménu „pojmové právní matema-
tiky“ bude urãovat a z tûla matérie fiímského
práva pfiísnû logickou metodou dedukovat
„pravidla hry“. 

To tak platí zejména pro jeho obrovské (témûfi
1 500 stran) a pfiesto nedokonãené dílo Duch
fiímského práva na rozliãn˘ch stupních svého v˘voje
vydávané ve ãtyfiech svazcích jiÏ od roku 1852.
Jheringovi zde jde pfiedev‰ím o nalezení ne-
mûnn˘ch „abstraktních“ elementÛ fiímského
práva odli‰en˘ch od tûch pomíjiv˘ch a „ãistû
fiímsk˘ch“. Jin˘mi slovy se vlastnû jedná „o prá-
vo vÛbec“, a to pod heslem „skrz fiímské právo,
ale nad toto v˘‰e“. DÛleÏitá je pfiitom i zvolená
„právní technika“ (tzv. naturhistorische Methode),
která poãítá hned se tfiemi postupnû provádû-
n˘mi „fundamentálními operacemi“: anal˘zou,
koncentrací a konstrukcí, pfiiãemÏ první dvû ná-
leÏí k niÏ‰í, poslední pak k vy‰‰í jurisprudenci.

Pfii anal˘ze se tak existující historická látka
fiímského práva rozdûlí na v‰eobecnou a zvlá‰t-
ní, pfii koncentraci jde o získání právních zásad
z poznaného systematického celku právního fiá-
du, pfiiãemÏ ov‰em teprve pfii nejpokroãilej‰ím
stupni právníkovy práce – konstrukci, jde o vy-
uÏití v˘sledkÛ obou pfiedchozích stupÀÛ k vû-
decko-systematickému vytvofiení nov˘ch
„právních tvarÛ“. Právû zde je vlastnû role zá-
konodárce nahrazena pfiísnû „vûdeck˘m pozná-
ním“, které má obsáhnout celou právní látku
a dosáhnout „nerozpornosti pojmÛ“ pfii sou-
bûÏném zohlednûní „poÏadavku krásy“.8

Právo se tak stává pfii tomto pojetí plnû dovr-
‰enou vûdou i umûním zároveÀ, pfiiãemÏ vû-
deck˘ právní pozitivismus dosahuje jednoho ze
sv˘ch nesporn˘ch vrcholÛ. Hovofiíme-li pak
o „jednom z vrcholÛ“, je tomu zejména proto, Ïe
v˘voj poãátkem druhé poloviny 19. století ani
v nûmecké oblasti „nestál“ jenom na Jheringovi.
SoubûÏnû pÛsobí dal‰í v˘znamné postavy nû-
mecké právní vûdy, mezi nimiÏ si zvlá‰tní vy-
zvednutí zasluhuje zejména jeho generaãní
druh a blízk˘ celoÏivotní pfiítel Bernhard
Windscheid (1817–1892), s nímÏ tedy navíc sdí-
lel i témûfi identick˘ „ãasov˘ v˘mûr Ïivota“. 
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Pfiipomenout jej pfiitom v kontextu zvolené
problematiky musíme uÏ proto, Ïe to byla prá-
vû jeho tfiísvazková uãebnice pandekt, jejíÏ jed-
notlivé díly byly vydávány v letech 1862–1870,
která se ve své dobû stala na více neÏ ãtvrtstole-
tí faktickou náhraÏkou neexistující celonûmecké
soukromoprávní kodifikace (pomineme-li ob-
chodní zákoník z roku 1861 pro oblast „nového
soukromého práva“). Právû tímto dílem, na
nûmÏ je právní praxí oceÀován zejména jeho
smysl pro harmonii a vyrovnávající úsudek, je
tak dovr‰en i úpln˘ – a Puchtou zapoãat˘ – od-
vrat od pÛvodních v˘chodisek historické ‰koly
ve prospûch pfiísnû systematicky a pojmovû
uspofiádané pandektistiky.9

Je zfiejmé, Ïe po pfiijetí nûmeckého obãanské-
ho zákoníku (BGB) v roce 1896, které stvrdilo
i jinak nezadrÏitelné vítûzství zákonného pozi-
tivismu nad vûdeck˘m, dosavadní vynikající
a v dûjinách sv˘m zpÛsobem neopakovatelné po-
stavení právní vûdy konãí. Proti profesorovi prá-
va, kter˘ si plnû vystaãí se sv˘m bezmezerovit˘m
a umnû zkonstruovan˘m právním systémem,
získává koneãnû navrch politik a zákonodárce.
Pfiesto vznikem nûmeckého BGB tento model
vûdeckého pozitivismu neopou‰tí definitivnû
dûjinné jevi‰tû.

VÏdyÈ samotn˘ BGB je pfieci plodem pozdní
nûmecké pandektistiky, v nûmÏ jsou mnohé
podstatné v˘dobytky pÛvodního vûdeckého
pozitivismu petrifikovány. Navíc tento systém
na dlouhou dobu urãil i charakter vzdûlávání
a práce mnoha nûmeck˘ch právníkÛ, pfiiãemÏ
kofieny a mravní sílu tohoto pozitivismu mÛÏe-
me v mnohém ohledu spatfiovat i v „nûmeckém
idealismu“ s jeho láskou k fiádu, formû a mû‰-
Èansk˘m ctnostem a kultufie vÛbec.

Je tedy zjevné, Ïe pfiijetí BGB a vítûzství zá-
konného pozitivismu nad vûdeck˘m není ve
v˘znamné ãásti nûmecké právní oblasti Ïádnou
pokofiující poráÏkou toho druhého, ale daleko
spí‰e jeho poklidn˘m vyústûním do prvého, je-
hoÏ reálné fungování v kaÏdodenním právním
Ïivotû nadále v˘znamnû ovlivÀuje.10 Skuteãnou
zmûnu a obrat je tfieba hledat jinde, ãímÏ se opût
– nevyhnutelnû a zákonitû – vracíme k osob-
nosti Rudolfa von Jheringa, jakoÏ i ke klíãové
otázce tohoto pojednání, zda je to právû on, kdo
je urãujícím pÛvodcem této zmûny.

JheringÛv boj o právo

Úvodem je tak tfieba fiíci, Ïe „sociologizující po-
jetí práva“, tedy takové, které nevidí právo jako
do sebe uzavfienou a ze sv˘ch vlastních zdrojÛ
se obnovující entitu (vymezenou pfiedev‰ím na
pojmovém a systematickém základû), ale jako
cosi, co bytostnû vychází z dobové spoleãenské

situace, potfieb a zájmÛ, a musí je tak ve své
úpravû i nevyhnutelnû a pfiednostnû zohledÀo-
vat, lze jistû vystopovat uÏ pfied Jheringem, a to
pfiedev‰ím ve sféfie anglick˘ch utilitaristÛ, mezi
nimiÏ sv˘m soustavn˘m zájmem o právo vyni-
ká zejména Jeremy Bentham (1748–1832). Právû
jeho návrhy zákonodárn˘ch projektÛ (tak tro-
chu paradoxnû v zemi common law) uÏ takov˘to
pfiístup zrcadlí, aniÏ by mu ale vtiskly cílenû
„programov˘ charakter“. Jedná se spí‰e o logic-
k˘ odraz racionální úvahy o tom, jak by mûly
b˘t budoucí kodifikace koncipovány.11

To, Ïe se programovû podnítí pozornost ‰iro-
ké právní vefiejnosti k odvratu od dosavadního
cizelování pojmové struktury právní úpravy
k jejímu úãelu, je ov‰em nepochybnû aÏ Jherin-
gova zásluha. JenomÏe je to v pfiípadû jeho sa-
motného „koperníkovsk˘ obrat“? S ohledem na
dosud fieãené by tomu jistû mnohé nasvûdãova-
lo, jsou v‰ak (a to zejména z poslední doby) i ná-
zory jiné, které Jheringovi upírají místo mezi
v˘znamn˘mi postavami „pojmové jurispruden-
ce“ s poukazem na to, Ïe uÏ v jeho raném díle lze
vyãíst stanovisko, dle nûhoÏ „se logika podfiizu-
je zájmu“ a jeho „proslul˘ Dama‰ek“ odb˘vají
konstatováním, Ïe ‰lo pfiedev‰ím o onu pÛsobi-
vou „sebestylizaci“. DluÏno ov‰em dodat, Ïe ty-
to náhledy jsou do té míry radikální, Ïe vyluãují
z pojmové jurisprudence dokonce i samotného
Puchtu a staví tak dosavadní bûÏnou interpreta-
ci nûmecké právní vûdy 19. století opravdu zce-
la zásadním zpÛsobem „na hlavu“.12

Ralf Seinecke tak pfiímo konãí svou studii 
Rudolf von Jhering anno 1858 konstatováním, Ïe
Jhering se uÏ dfiíve neÏ „po svém obratu“ stavûl
proti pfieceÀování „logické stránky práva“ a jiÏ
v této dobû je také „zájmovû orientován“ a „blízk˘
praxi“. „Jeho Dama‰ek“ pak tedy logicky nemÛÏe
ani spoãívat v odvratu od pojmové jurisprudence,
protoÏe „pojmov˘m právníkem Jhering nikdy ne-
byl“ („Begriffsjurist war Jhering nie“).13

Domnívám se v‰ak, Ïe i kdybychom pfiipusti-
li toto radikální pfiehodnocení Jheringova místa
v dûjinách nûmecké právní vûdy a posuzovali
jeho obrat právû jen jako „sebestylizaci“, pfieci
ani tak mu nebudeme moci jeho do znaãné míry
„zakladatelské místo“ upfiít. VÏdyÈ to skuteãnû
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9 WIEACKER, F. Gründer und Bewahrer. Göttingen 1959, 
str. 186–187.

10 BlíÏe k tomuto pfiechodu od vûdeckého k zákonnému
pozitivismu viz WIEACKER, F. Privatrechtsgeschichte der
Neuzeit. Göttingen 1952, str. 271–279.

11 COING, H. Grundzüge der Rechtsphilosophie. Walter de
Gruyter. Berlín 1985, str. 50–51.

12 BlíÏe o tomto pfiehodnocení viz SEINECKE, R. Rudolf von
Jhering anno 1858. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte (Germanistische Abteilung). 130. Band. VídeÀ
2013, str. 241–242.

13 SEINECKE, R. Rudolf von Jhering anno 1858. In: Zeitschrift der
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germanistische
Abteilung). 130. Band. VídeÀ 2013, str. 280.



není málo – upfiít pozornost (nejen) právnické
vefiejnosti nov˘m smûrem a postupnû etablovat
takov˘to nov˘ pfiístup v celé právní vûdû. Po-
kud k tomu má poslouÏit i legenda o vlastním
„proÏitém Dama‰ku“ ãi ironizace starého pfií-
stupu za pomoci pfiedstavy o „pojmovém práv-
nickém nebi“, kde nemají ani ti nejvût‰í
koryfejové tohoto pfiístupu své pfiijetí kvÛli
drobn˘m herezím jisté, nelze se takov˘mto pfií-
padn˘m úãelov˘m krokÛm asi pfiíli‰ divit.

Hlavnû je v‰ak zvûstování nového dÛslednû
teleologického pfiístupu k právu (pod heslem
„úãel je tvÛrcem celého práva“) neseno usilo-
vnou prací, jejímÏ hlavním plodem je opût ob-
rovské (a opût ne zcela dokonãené) dílo Úãel
v právu (témûfi 1 300 stran) vydané ve dvou svaz-
cích v letech 1877 a 1883. Na místo dosavadního
pojmového dogmatismu tak má skuteãnû na-
stoupit dÛslednû „úãelové chápání“ právní nor-
my, které ov‰em uÏ tehdy stejnû jako ve zpûtném
pohledu na sebe váÏe i nemalou kritiku.14

Ta je pak dána koneãnû i dobov˘m kontextem
v nemalé mífie urãovaném tehdy velmi cenûnou
doktrínou sociálního darwinismu, kdy tak Jhe-
ring dává údajnû vzniknout i „bezhodnotové
realitû“, v níÏ mÛÏe státní moc ospravedlnit
„vy‰‰ím zájmem“ i jak˘koliv sám o sobû „ne-
spravedliv˘ úãel“. Nekritick˘ pfiíklon k úãelu
a v˘hradnû „sociologick˘m aspektÛm práva“
tak má ve sv˘ch dÛsledcích vést ke zniãení po-
sledního „metafyzického systému objektivního
idealismu“ a dal‰ímu vítûzství tehdy probíhají-
cí revoluce proti „metafyzick˘m tradicím“ ma-
jící za následek zrod evropského nihilismu.15

Tento tvrd˘ odsudek mÛÏe mít sice jisté teo-
retické ospravedlnûní, ve vztahu ke konkrét-
ní osobnosti Rudolfa von Jheringa mi v‰ak
pfiijde znaãnû nespravedliv˘. Na jeho obhajobu
bych tak pfiedev‰ím uvedl jeho slavn˘ spis Boj
o právo z roku 1872. Máloco je totiÏ tak vzdále-
no pfiípadnému „právnímu nihilismu“ jako toto
dodnes svûÏí dílko. Jhering v nûm naopak vystu-
puje jako zapálen˘ obhájce takové podoby prá-
va, která je zároveÀ podmínkou mravního
pfietrvání spoleãnosti. Doslova vá‰nivû burcuje
proti otupení právního citu jak spoleãnosti, tak
i jednotlivce, jemuÏ stanovuje pfiímo za povin-
nost bojovat „o své právo“. Celé pojednání je pfii-
tom i skuteãn˘m umûleck˘m skvostem, v nûmÏ
se Jhering vrací i k slavn˘m literárním postavám
a dûjinn˘m pfiíkladÛm „boje o právo“.16

Závûrem

Domnívám se tak nakonec, Ïe v úvodu poloÏe-
nou otázku skuteãnû není snadné zodpovûdût.
Jhering mûl své pfiedchÛdce, jeho zafiazení k po-
jmové jurisprudenci (a tedy i následn˘ „obrat“)

je zpochybÀováno a hlavnû a pfiedev‰ím se na
rozdíl od Koperníka nejedná v jeho pfiípadû
o pfiíklon k dále jiÏ „nezpochybÀované pravdû“.
JenomÏe chtít toto poslední i v oblasti humanit-
ních vûd je moÏná „uÏ z definice“ ponûkud ilu-
zorní. KaÏdopádnû Jhering je a jistû i zÛstane
velkou postavou kontinentální právní vûdy zce-
la nezávisle na tom, jaké oznaãení mu pfiifikneme.

Pokud totiÏ nov˘ moÏn˘ pfiístup k právu pfií-
mo „nevynalezl“, pak jej urãitû velmi úãinnû
a s velkou vûdeckou erudicí etabloval. Pokud to
pak nebyl pfiímo „‰avlovsk˘ obrat“, ale jen
úãinná sebestylizace, i potom ji dokázal úãinnû
zafiadit do sluÏeb nového pojímání práva. Snad
by tak i bylo moÏno spí‰e neÏ ke Koperníkovi
pfiirovnat Jheringa ke Kolumbovi právní vûdy.
I ten mûl pfiece své vikingské pfiedchÛdce, ale
byl to teprve on, kdo dosud tu‰ené krajiny pev-
nû zanesl na mapu svûta. Tak podobnû i Jhering
ãiní mapu právní vûdy bez teleologického a so-
ciologizujícího pfiístupu k právu jiÏ nadále na-
prosto nemyslitelnou.

Nejde ale jistû jen o vÏdy tak trochu umûlé
hledání „nejpÛsobivûj‰í metafory“, o níÏ navíc
jistû platí ono okfiídlené, Ïe „vÏdy ponûkud po-
kulhává“, ale i o uvûdomûní si, Ïe proces hledá-
ní optimálnû nastavené právní vûdy zÛstává
v kaÏdé dobû otevfien˘m dobrodruÏstvím, k je-
hoÏ proÏití mohou ov‰em mimofiádné postavy
minulosti – jakou Rudolf von Jhering zcela jistû
byl (a minimálnû v tomto bodû rozhodnû 
nemÛÏe b˘t sporu) –nanejv˘‰e podnûtnû i dnes
inspirovat.
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14 HATTENHAUER, H. Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des
deutschen Rechts. C. F. Müller. Heidelberg 1996, str. 208–210.

15 Ozvûny sociálního darwinismu lze ostatnû vidût i v samotném
názvu Jheringovy práce Boj o právo. BlíÏe viz WIEACKER, F.
Gründer und Bewahrer. Göttingen 1959, str. 207–211.

16 OceÀme v této souvislosti i reprint vydání ãeského pfiekladu
z roku 1875, díky nûmuÏ se tak máme moÏnost potû‰it
i nesmírnû pÛvabn˘m jazykem této doby. ZároveÀ je tento
JheringÛv spis také dobr˘m dokladem toho, Ïe i o právu lze
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JHERING, R. Boj o právo. Právní vûda v‰edního dne. Ale‰
âenûk. PlzeÀ 2009.


