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VSEHRD 
I 

LIST SPOLKU ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD V PRAZE 

Dva humanisté. 
Dr. R. H. 

Mot t 'o: Pr,ima Bohuslaus, ~orneItulSi ',ail:tera bx e:st: 
S,idora nos , aliJ~ s,ed: :silllle luce sumlUlS. 

I ! i i ' 
Plo:mě'r 1M. VliJkltor)iJaa Klo:rule:l:a Zle Vš'eh1Iia Ik l hkllmla!n!ilsimIUI v 'Zle-

m·Ích qelSkýldh ,a !kl 1h'l,a'vlnÍm!U plř'edlslt:avHeH\ jehb, k Bo'hlulsrr~a:v:u l Halsi
'šteilfllSk'émlu z Loblkbvdc, hyl :bly, v:d'ěčnýjml př;eJdimlět'elml k iOiblsláJhL 
lrérn.u Pi0j.edlnláJn:í. Boh!užeI - pirlol Illieid!ols:ta tlekl 'mIÍrslta :ctJl!ulžinrol :se pm~
zJi!H n,a n,ěkiOllik' víCe m:é:ně 'zlná!miý'chf p!0Izin:ám1eJkJ 101 V'Zt,a'ZÍldhi, lOl tp!ř,a
'tielsťVÍ ,a 10. plo:zjděJlšÍmi r:o'zohIoJdlu vý,š.e jlmlelllJ01v:anÝlchJ s'Pdlso'vatel,ů 
z flO'z'hrláJnÍ XV. ,a XVI. LS:to:letí. 

'M. Vd:kltIQr~nZ!e Višfeh(r!dl ,a' 'Bohlu'slav Halsliš:t'ednskiýj by,li s.tej\n,éhIoJ 
v.ěk~,. POlsleidlní hyl v'ša1kl tuhý] katolíJC (kanld~dlo:VlaJl nlěkloll[lklr,át'eJ lna 
bfuskll'plslk!Ý' stiolec) ,a 'Oldch1o:va:nre,c v:Y1sidl(ýchl iU IČlell1í ff'talslký!chl, kJdlež!to 
rpjrvÝj byl 'Viěrrný; ,utr,aklvds,tai ,a lodkbd'en~ec ;al'm!aleJ mlatfrjiSI v ' P1raZ!e. 

Př'els tytlO, IniáJbol~elfllslk'é rlolzJdíIy '- ve lStředlolViěklu tak; d!ůJležilté 
-- ,a p1ř.e;s riŮ.ZlnlO~ v,ědJec'kloru 'eru1daldi! 'byli dlob'rÝima Plř:áJt,eH a př,átcl
sitví jleji'chl 'tuěllO zJn,alčný, 'VHv, (na }eji:chl d!u'š'evinÍ vý!Vlolj, a, 'ČláISltleanlě, [t:éž 
lnia' jlejddh! 10Is:udy. 

V drobě, kld/y plOlčÍlni <Íl j'ejdch! piř,átds,tvÍ - Ikle 'kbndil dleV:ájt.éihb 
d!ed~niia XV. Is'tloL - byli- oha úř~dnrkly, BOlhlulsJalv Iklr,álliolV1s'ké klaln
ceI.ář'e, .Vš:eh:rd Ip-i ři siO'udě 'Z!em!skléim~ ,a desikláldhi. Oba hylli! prřednÍmi 

'člelny hlu:m:anrr's,Nckléhlo 'kJro!užk;Ub k~e kterém:u Platři1i slllU1žleblníci a 
SlPlo.l:u,prado'vinrdi Bolhllllslla'VlOiv1 B,u!s:uer a Pi!3'Ú, p1sla,ř dťislkl dlvor'SiklÝlch 
j.aln z Doma:sI.a'v,ě :al 'Rlo:zd1ě ja tfajkié J!a!n šl elch!ta Izle Vš,eh'rld !a! J!aln 
Pibra. Hla'V!olU 'tolhloltlo lJKrQuižkiUi m:Ja:dlýchJ", jalk~ b}'1dhbllTIl jed 'mP
dlerlně n.a zva li , byl Bo:h!Uisl.a'V. 

UpfřÍimnÝ1m' ctdte'l:em j,e1hio ,a no'V'ý]ch: snah' hUlmléliri~s:Hdklýjch' byl 
Vi'k!tlodn. Zá.j!e:m IOi ,hiu!ffi!~ni:s'muisl plnlue:sl si V:ťk'tIOiri'llt jližJ Zl 'vyslOlklélhlO' 
~č'e'ní, !kldle IU'mt!el a pio.zJděja Ikbl,ega jle1hlo: 'M. Řehlo!ř Pra'žsk'ýj 'p'rvní 
če.tl (ni,a. un.iJv:ersfut,ě b:á!sině Vlerg~1iJoiv:y a ji'né, Ikn,als,~kly'. PlO1zJdiělj'i Vi'. 
k1tlQlliJll' pdlnÝlml lčít.áJnÍm kla'Siku latiln'Sk'ý:ohl a; Č'e~lllIý:dhl plílO!du IhlU!mra~ 
náJs tiŮ ~t a 1 sklýrdh! dJo'p,1 n i1 SiV'e) j ~ v':zJdiěll,á;nrí !na tlo1mtlo ,polij, na lkit:er
r,ém: Bo:hiu:slaIVla lS['Ce 'nreidiolst~hll, acr1e! aspjo,ň sle Imtu; přibHŽiií.. 
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PřátelS'tvÍ j:ejliťh hylo Jistě úZJkié, i k!dJyž pOlhHžímle lna sd!olv'a 
dlopdsu Bo:hius,l:alv!o,vla k l VJlk ltlo!ri!nnv~: "nostri a!n~lmli,ciis ls lilmulsl Jet ho
n:a'rum .art~uim P!elr~upl,dus,", jlakó na Hc1hlolc!e1ní., II hluma.lnils,tiŮ velioe' 
ob'vykl,é,. Pojli11O jle: 'ta!klé M,ej:né zamlěls'tnální úředlndlck!é, jiaklOlž i tiO~ 
žie: 'Oba stejlne neisll'i s'vloJ:i plord!řÍZle!n10Is:t vlŮJči 'V1elmloldnýlml p'álnúmj 
úřledníklům Zle!mls1klý:m, Ik!t:eří lolv'šielml vlě;děnÍm ,a' v'zid,ěr},á/n:í'm ISle jliml 
ne!vyr:o'V'na Ii , ,aJ.e tím Ihr diě ja, z 'm!o!di s vlý ch' ú řadlů J1iaplrlOltJ ln iml lSti 
v,edld. ČítaU Isohe lS;vlo:j!e prr:o!d!y, :dluiš,ev,uÍ, na!v'Zlá~ lem':se ,o!s~avQlvla'íi lri1ebo 
žertovně na ~sd)le IcUortí.rlalL Ve :sbír'Ge b~éÍJs:ní Bohlus,lčrvlo<vý,dh' natihiá
zímeJ olsla'v'ný, le'pigna:m k l Vfflkltio'r,ilfliO,vl, j:ejž hálsník: 'SIriolvln:álvlál s ,Der
mo,sťh:ejnle~m a CJldenOlnle'm: 

T:u Idu ce J'n a'r 'ctoas velI1d:t f:a:au!n!dI1aj g,elnlt1elS:, 
O \ die,dus, 10< lflolS'td ISp,l'endbr 'hlo!nlolsque: 'SoH. 

Že čleinlO:vé jlej,iC:h k !rlOlužlkIU! h'u:m:aJn~sltů P/OIvlažolviaJ!i j-e ZJal svbjie 
v;ůdic:e, JO, tlO:m' sv'ěldlčÍ, idlv;olj:vlťirší) Plo!l,o,žieiné v na,dlpilis, této črty. Za 
,s'prrslo'v,atelle j:eho, 10izJnačlOlv'án }e dlr,. AUg'u'stdln: z Q.loJffiOluide, k lterÝl 
uŽ'Ív,al ,taklé ip!řídjomiklu: ze V,š:e:h~r:ď. *) 

Do tétlo dla!by Ckioinec pJ,eld1po,s.1,ednÍihb :clJe'CleIllIÍ,a XV. lSltlOt} 
spiadlá v,ě'nlo'V;ání Bo:h1u/Sl.ay.olvy satiry 'o' mr,a'Vleldh' č,ejs'k lý!dh' v~(kltol
rj:nlofv~, . S.a'tira tla: "Ad! S. V'e'nde!s1aum Sa:tyrla:, i iU qiue miOlrelSi p!I101-
de'rU/m, 'noib[lWulm: !et 'Pplp!u:l a1r,iIu'ID" p\1'tr~ lale siU)ale re'p're'hlen'dW'" InJaI
pjsláJn:a byla k ioln:de:m ,r: i48q 'v Pra/Zle. BO'hfus!laiV1 plosJiťl[ ja, VWkltlor
d 'nio1vi d~ne 31. plrolsi'udeJ 1489 IS, li'S'Ť,em, vle kite r ém 'hlol p!I10 IS,í~ ,ahy; 
biáJs'e'ň Inevy,šl,a lna 'V'e'ř'ejiniOIS!t. AutlOlr SIe' 10blá",:a.I :hlněv:U: p'á!nů, }i'ch1ž 
mr,a'V'y 'k :ářle:. V:iikltlOr1jlu IOldlplolvlě ldlěl v led/nu 1490 [i'S,telm', ,olpuý:v.aj'í
dÍ!m IC'11Vlá,I.olu ,a 'v!yln!áJšienílml ;naldájní .a: v,zjdlěl ,áilllÍ ,alu1tI0!rlolv:a:, t la'klžJe BO'
hiuJSla'v mlulsletl slet ptfiOit[ 'tom\ult\o, o;h:ražbv,a't!!. ZdláJ IS;e', Ž/e pl řeh'á,
nén í bly IlO zamlill,oNla;nlolU Inecnlols tí Ih1ulmlaJt1iÍ'sUt!. 

St y'k:y Vdk ltlO'rJ!nlOlv;y, IS BOlhluls tavlern' b'y l y př eru,š1eny lna qne JlikÝl 
čas. P,osledlní nab:a'žlI Sie' 'br'ZlO' žlj!vlolt a' llJ dlvlo,ra lal 'r'olz'trpjČleJnl Ulsa 
na' Ineplořá'd!né vypil,á'de1nÍ 'SmluV'e:n'é1hb p1:at u, !O'PIU's.t1J Idlv,olrlslkbu lSitUŽ'
bu ,a :vydal Ise Jnla" PJOIč' á1:'k/u Idlulbln'a 1490 Jnla' dels:ty Idlol jtt ~~nídh: zemí.. 
Z 't,étlO cesty, k 't.er,á 'tr'Vah plŮ1d'ru:h'éh!o nolklu, dlolSlt,all 'od: 'něhb' Vi
k !tlo,rn!n, t,elhlďej:ší Istanolslta Iklolmiotrnj'čí USlt. 

Bo'h\us la v plo, IS'Vlé,rn' 'P'ř eld'č'a,s'n éim' nlálvr a,tu., Zplůslobleln ém:, !klalnida
ďaturolu j,elhio !na b~!slkluIP!slklý' 'Slt lolle'c OI.oimloJll'dk'ý!, iU:s:aid!ill, ISle nia V1elnr 
'kJo:v.ě. 

V~:k:tloI1iln P!OIUIŽÚ p'n J1é piříležito,st i a :p :o ls~:a1 Imlu v'Íta'CÍ IcUOqJlilS, 
v,e ldlerém: !hlo ' Zlo'vle: 'J!lllObíili:umi er;ud1i'ti:slsi'me, erlUldli!tloruiml nloib~ldls~' 
sirné', /klde iS~ stě~uJie 'na '3vfiel:e v' úř,aldiěi a Ikldie litu:jle, žle nlemlŮ'žieJ 
oiSloblllě přjj:Ít[ a 'v)'lsll'eidh!nlOtuti v'yplflaviolv:áJní Boh:usblV!o'VlO o. to~m" 
dozaža1i lna s'vý1dh! 'dalekIÝíc'h celsltádhl. 

V~kltlO'ťiÍin dblkla'zlolval ,t ,alklél p!řáltlells,tv:í /Slv/Oljlel k' Bóh1us,}avovi 's,~u:t
k ly. iMajlCo lalkb Iklal~šlnil{ 'p!řísttut): k t:e'h1dlejším'u hlejitm'anu mlolralvslk!é.
mlUJ Ctiblorlu' Tolva'Člolvlslk!ém!u z CliJmlbiurfk'a, ,s:naž.i1 Slel tlO!h\olto IUttr,a .. 
----~- f 

*) T ,e'nt,o Ipřídomlek UŽlva!l t aJk 'é, Jaln ŠI:e cht ~, Jaln Vlčíhr'dUo a dr. Au
gustin. EnboVlnÍ Ipo'II1!ě:r jich' k ' V,iiktorÍnl{)'v,i }e nejlasný a nezjdlštěný. 
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k:vistu nakloniti Bo!lTu!slavIOvě ka,ndlildlatuře- lna hiskuPlství v O~IOI-: 
m~oud. Zdlá :S'e, Ž!e- ISle Imlll tOl ploldařJiiloJ 'll lebbť mlo'favš'tí s't'aJvlo,v:éi 
plos 1 a'l i p~peŽli ALe xaln!dJr,u I I I. '~e~m i Idlůlml)1sii lni~, r,áJZ1ně:1 a Ile /lldUvé 
stůUls,olv:an,ý; list, jle:hlO'ž tOIbls'a,h1 načrtl Otfi[bolr TOViélJČOVlslkÝ1 ,aj 

Vd!kitorin, ,a 'Vle k it er é1mi 'Se lalsitáJvlá, plnálv:a BO!h1ulsl,a'vo!\T,aJ n)a: bilslkJu1pr 
st ví v OlomoucJ, neboť 'hlO 'k 'alp~t'QI}.a z:a h'i!slk!u'pa' zv'olHJa,. 

Bo:h1už1el, p:ř,átelstvÍ me'Zli Boih:ulsll:a'vle'ml a V&k 'tolr.i!n.Ie'm, fk !ter,~ 
s'e; :od,álo bý:ti 'lle'no ,zlučnýrm, vzlaJo !ntá1h1ÝI kbn,ec - Zl důVodlů iI1lá,-
Dc.:žen.s'k'ýťh. ' 

R. 1493 t lolHlž !někloMkl ,mě:šťanů Star:o'- i NOlvOtmlěJstlslk!ý:dhl lS' 1M. 
Jla k;ulbe'm ze Stř í'hr a 'V 'čde, pp 31a.1o p a pie ž-i ,u di VIÝ1 a, 'PiOlkI01rlný] 
dlo'p~:s', !~ ' ~'rý byl 'v ŘÍm'ě' v'ylk!láld;á;n v tom 'sm;)'jsliUl, Jaklol b'y lUitra
IklvJlsté 11 "i o,c'hbtni vrátiti ,slel db l,ůna' dÍ,rlklv:ei řimisk'é. 

BO:h~,s '.Iy, 'k~t'erý; jd!ž 'Zla 'S,VYldhl st!u'd)jjí v Haili[ b:yJ vieidiern k! t !dmIU~ 
aby ve 'S'~l V'1 'a'S 'tdV'ěd!oimloISltí svý;dhl 'piOiU,ž~1 /k; ploitír:áJní kla,CIÍřs,t:VÍ~ 
PiOlužil této 'ptříIte:ž~ltloIS'ti, ab'y sle Zíétw:tě'ČiJ ŘÍm!u, 'Zla účdeml \plOl
de'Př'ť'n:í Syté 'k:anldlildlatlury :nla' bils:k1ulpISlk'Ý1 ls,tIOllled. 

Natplsal pr:oto. 'v Olšla'llledhl Vl říjnu 1493 mlo:dllHbjičklllj z!a' p'0~ 
mOle bo ž í 's t rů jlclů!m :t~udIOiU'C'fhio' IStm'í ru ut r aíklv(ilslt lů( s. Ř'Ímletm *') a lpfOl-
slal ji :s ldlst'eim jalnlu 'z Dolmla'srrlalv,ě db Pra1hy. Tlem plolsilaJ Blolhlu!
slavovi plarodai lna tiut:Qi mloldjitlb~1ďklul r:ulkloiu Virktb:ni'llloVIOIU, pSlar 
nou. V pa ro!dud' ,t 'é * *) In:aipla1ďl Vš,elhrrtd! Vell i ce, IOISlt řle iSltoUd IPia'ple ž
SkIOU, p!rose Bto'h!a" 'aby zm!aNI dJoihbdiul u'traik'V:lstIŮ :s. ŘÍm:etml, 'stludl-
nicí bezbožlnosti, pIÝic!h!y~ lakbty, po'dVloldíu, PlOlv:ěrčivbsrt:i a 'Vš:e'clhl 

neřestí. Zda v!er'šÍk:y 'tytIO: Vše1hír1dl pís:al nebo, Jeln '01p:sal, není jtr
s to. V:ik;t>or~n :s Vlolj:e ,aultlolrls tví 'plO'P'Í r:á. 

Boh/Uslav byl ",šlakl Is rmrtd:ně IUir:až1eln Inejle!n jalkb hQ/divý: k'alŤollÍk~ 
al~ cítil ;s'e d; iQlsloblnlě ntťťP ladíelnýjml ;a! 'Oldr~zi,1 ÚJtiolk! VákitQiri[nIŮ:v !piá)d~ 
ný;mr tpltlslOibe)ml. Na!plslal idbn. á!šle!Čli sv!émlu Jain!o:vd z' Drolm :alsilalvě HSlt, t) 
Vlet Jk1t.er>ém :nej'p'rvle 'piano'drrJ !filUt za:s.}lanOlllj ,r,olzebitri~ vJerlš 'Zlal lvIelr
š'emi 'a" t,ep1e slab:é ISltr,álnlkly jlej'Í. Dále z:ah'rnluj,e Vdlkltlo:r~ln la, 'SlplOlUlSlt lolul 
výt.ek! - jis t,ě plřtéhlna'ný]ch' - ,a n:a1dáv1ek, slŤ!ě ~í o:plakiolv~tie ln ÝlCjhi'l 
Vy Č'Í tlá mlu k'l elveltln~Ot v'í J llildhfvlá ř:s't'ví, ne,m!r,a'VlnÝl 'Ž,if\TlOlt' ta: hle-zlnar-' 
b/O'žlStvÍ. Byla to. 'PJolem1ikla Ine\01hY'č1e'ýně IOlsltr,w, :létier,á IOlnalčolv!a~~ 
Vik!tor1inla j'alklo 'll'ej'Věťš 'íhio l :neře:stlníka, Ikltler.éihlot BolhluLSlla:vl zlnall. 
Spiory 'hlu:miani:stů dlllU!ž'no 'Višak: p:o'sluZJolva,H Isklep~iclk'y, :nlešlol ]i:m{. 
O> p1r,aVldu, ,ale 101 zJhlalnlob!elnÍ, tO!d1plůrde. 

Vik1tor,Ílnoiví j~'Stě na p,řá.tel!Sltví' Boih\ulsl ,aviolv:ě mlnlolhb, iáalelŽ!e[o,. 
N elodlra1dl1 'hlo 1ťn'll'sn ý: Id\olprusl blÝMtllé~hloi příte~:e:, plsa[ Im!ul !někfoJi(klr ált ',. 
b!r,á:nH Ise .a aut'O'rlsfvÍ P!o!pÍrla'l 'a ž;ádia~ lOl v[;á;delnÍ trnlk!ri~i'nloiv,alný:dh! 
ver'šíŮ. Bolhlus 1 a'V IOrdplov ěldlě 1 tt) oplě t pří'k'ř e a iQldlmÍtd, Z\novlUl lll:alb:Í
zentéplř,á ,t' ťil'Slt ví. 

Vi,k!tlo,r!~n 'V'šalk! b:yl ye'š't,ě slm!ířHvěji naI.aldiěln. Sn,afdl s~1 b1áa, 'Ž[el 
mu hude BoIh;ulslaivlŮjv útok! na a~s:t Jehol Vi úř~ldlě :š!kfo ldlit~. Ps'a!}, 

*) , Uv,eř'ej lntěln:a II Jlir'etč'k :a: Vše'hrdlOiVy 1mthy dlevaf'ery, PraHa 1874, 
str. 529. 

<t * ) UV1eř'ejilllěrn'a 1. C. 530. 
tj Uv,eřlejnlěn L c. 'str. 581. 

tt) L. c. str. 633. 
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opě,t'ně, vym'llollllV'al SIe; ,a bylI lodh:o:t.en Boh'ulSr.:a,v:a1 nalylšHvd't~ lal 'detS:tIU\ 
~(I .sm,íru :unolvlnatd. T,entlol v'šlafk; 'byl lueob'l,oimiaÝ:lÍ11 a iOGple).V,ěd1ě[ 
chladině, vyy:raoeljle 'Výv'oldy Vi!k:to:rl,n:o,v:y 's' Plo:ulkla~eml Inlal lit~raJtllljnU I 
,Ol z.~h'aJdláchl j/ím in:aJdhlo:zell'Ý,ch'. TOl byl pio.sleidlní 1JISt v'z;áj,emlné :ldo
relsppdeinae :dVlOU plřáitlel, mleZli 'k :terÝim~ náholŽlelnlslklé: tř:elni-ae vy~QI
Pia 1 y prr'opia;s t. 

Vj:kltorlim v tlOlm't'O ISplOirU, 'll'kfázal mnohlem více šleohletlnOls:ti a 
nJobl'esy, než Bdhius,lav, Ineboť aJni p:o:Zlděj~ ne z alnev ř.e.l lna :toihb,tO' 
úplně, nýbrž vÝltečmolst j!e/hlo pIlně u Zln:.1JVal,. Bohiuls~,a,v 11lIaJOIPIa!kl :vlťl 
'S\T,é, urp]Uitlné ne!vražn'vlolslt,it plo,užil k 'alžidié plří1.etžitIO'Sti Ik! 'halniOblejní 
,s'vého, bý;v'('lléh'o plříte!1e. Tak: 'kldyž; VJlkiJo,r~n byl! Zle s,vé-hlo' úřaid!Ul 
m 'Í s tlOp Ílsla r, de,s k: IS e,s:a ze n, !u vH a 1 Bo/h!u!sJ av :nás t,u,pCle jie hrol V á:
da'V,a z Bře. \In (jinakl I-Iy;nldr,áikla, 'Z Hahru,v'é) IOslavlnýmfu lepligr,a:
my ,a IV nJdh!L ploltupal j:eště z úřaidill' vyšťV1éméhlo' Vilkltlo,ri'nm 

RO'it r žk:a \.a t'o mě 1 a 'da'J,e1klois,álhlllé aJ 'Vlellm[ hi,a,hloldiár n é P.. i~, l l~d!k'y. 
na pís'emnidví č,els'klé. 

Vdkltorfun š,e! o-cLtu:d SV'O:j,. v'lastnÍ Clejst,olU a vě:nova,l vš,edhlny 
sve síly lvelleherní m'at,eřsk'é'hlo j'a/zylk~ 'S,véhlo 'a naJre'zlnuvhiolr[ilvlé 
ná'sl,eidovníkly, iS tal 's e zak' la :d~,atel ,em' čre lsk'é'ho, 'h'u 'm!lai:fl.1Slffil IU. 
n á r 10 d n í'h'o,. Od/řekli 'Se huma'ni'S't['dkféh'o laHnid'vÍ, z!ŮJst;aJ' .vš:aik: 
věren 'hlum:alllislmlu, Is:am;é:miu, 'k1terý] sp'atřov:al v mr,a~vlni idei, pOld\á,
valné V Ik'r,á:sné f'ormě, obec'n~ě plří:s.fup!né ših ším v1rstv:á!ffi1. H,'áj['l 
čes'k!ý jlazy.ki, k'terý :není prý taJť c-h!u:d1ý a tak Illiehlla!dký, j.akf se 
nělldetrým zJd:á, a P- elní prý, ř,edkyich' a larti!nlsJkýc'hl k1nn:h~ lderé 'by 
n,e;mo'h'I y bý:ti dlO češ'tU'ny p.řel:o,ž:en:y. A p:r,o/to dokij,ád1á: " věda~ 'že 
j;s:e;m' Če~hl, ,eh!d SIť' latj:ně učiti, a'k:~ č,esk'y , i ipls ,áJŤi i mrr:ulvht!Íl;, 
aniž m:i Is:e zJdái tak' s;vu ř,e'č plř'irlOlzen'Ú v' lllien.á:v~sti Im'ileti (acklo\.. 
Hv 'něk't'ť!ří iSle za n} ISltytli:e) :a t:aikl j[:e .nemi!l~olvlati, aJb.yahr (vše hlol" 
c!o'ž hyc'h 'kioH 'plslát~dhltě,l,ČJe[slk!Ýlm' j :a'zyk'~m: raldlěji ule:žI1:i ~a;tihl~ský!m 
Jnta Plsa 1. " 

T,étlo 'zálSa'dtě 'zustal 'Vlěrlen, j,ak~ toihb nej'z.řejměJšrm! Glo'klladle,m 
jies:t ,aroildlHo- Jelhb "Knjh'y 'dI~vatery; !O 'PJl',ávídh', 10 S-údlíiC'll i O' ides-
Máchl ze'mě Ceslk~é.". ' 

P oz nám k a: Látka ok této crt,ě oer(p:á'na, by~a z Ji r leč k' a (Vše
hrd: Knihy :devatiery - P:rahlé1" 1874), z Č ,el 'akovs'k' ,é'h' o (O výz:namu 
Viktori,na z ,e Všle'hrd - Isepo. Prah:Clj, 1901), ze spiislů JO'sda Truh' l,ář 'e 
o hum'andsmu v Oech,ác:h!, z P ~aJacké'hlQ (D:ějilny sv. V.) aj.tných1• 

Poslední kapitoly životopisu 
Všehrdova. 

Franti'š'ek Č á d a, ďr. 'poráv. 

S ve1i'k:ou :3IáV'olu !UvHalia Pralhla/ d!n.e 27" února: '1497 k1r,allJe: 
Vladi~I.ava, který j'akbb'y :své'hlo, sÍ'dleti!1J.íhb mě'Sta! b:yl zJap!O\mln,ěí' 
p,o še!St le't mrešk'al ml!ffi1QJ !ně,. Než' jlá.isl01t neza'zlně~ mlul te'h!d1y, 'Vstříc: 
měšťané i páni byli si y,ědiolm[ v:ážiné Idbb'y,. N et:oť ditvln:'~' změnily, 
se Za tím pOiffilěry v !k1r,álI0Ivls,tví: města, 'k'te:r,á dbuf'aI'a' v,e vít.fSZI.3,tv'i 
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