
Kr:ál s dr;užinlOlUi p!T!Vjn;íz P~a!h;y o/dlejcl. Vlš:e!hrdJ V:)JtrvM, ,a'č v Hloře 
Kurťn!e by lo 2JdJr,<ÍlvlO, Inleiblof neJmlo:d pJřgla taJm! až 1,ét'a Plříš tí hlOl., 
V Pr,ane. 'Vš~!k epttdemď,e neplole1v!i.l:a:, bia S.t!1ljptňOfVJa.Wéll !S1e.. 'Mlolri01viái 
hllí'Zat iklosUa IdielnlI1ě pJrÝJ a,lz 150 1Jildl. NeU:š:cilři~ial nd j~dli;.l1Jéhiol IdOlmIW. 
Tlélž plo(l st ředhlu idJomlW "v' Ihlll!ti," ula' úp~ ti hloir Y Plett řín:sklé 'V1e'Š1e 1; 
ten :n ev í t a1ný, 'hloslt a. Z1nJ'čd I ži v~t slIO!V1U tn;éhb č'e:sklé hlot plr;á,vn ílk!a, 
tmlUŽJe 2lnlalm1e(l1i1:'é-Ihlo., m!istra Vik~o.r~na K1o:nruela, ze VŠiehlrd:. S tall ol 
lSle :dine 21. zlá:ří lpřled'čtyř\ffia slt~ le'tYI. 

Systematika díla Všehrdova. 
R. R ia II !S c ih ler. 

'Misltr V[kl1:iO:rín KO/f'fiieI ze Vš!e!h'ťdl p'~lal ;své 'klnlÍlh~ v 1etedlť 
1495 až 1499. Ku p'r,ádi byl vY'Zlb'rI011e!n biolh!ar1:ě v:ěd!olmlolsrt:lmď i ži
'Vo1tnÍmi zk/uiš,enOlStlffi~. PJo' luč!itdslkié č~nJnlolst1:m :ll!a :ull1,j 'vlersHě stal iSle 
tlotiž úř,edlníklem ,piH LSoiUdlu ze1mlsfk!é'm, sta'rloLStlo~ '~Ojm!O,rniJčíml aj 

tngroiSlSlatO'r~m dlesk' zelm~klýjdhL R. 1493 hyl pjolvý;š,en lna mlÍ:S!tk:>l
'P'~ař:e ~ú;állavlsitví Oeslk!ehb Ja. iplnoltl01že IllIejvyš'ší plíSiařstv.ím~távatllOl 
flte!o'bsazJeno 'kloln~l i úř~tdJ Ifilťij tvYš'šíhlol 'p!ís 1alře !k'r,á;l:olVlsitvi Če8lkléhJo.. 
Po ce:Iý! č lals" '00 b'yl P.'~sai1em! U dlelskl ze:mls'kYldhi parrin:ě !slbíralI 'm!artJe,riláill 
klu! sv!é:mlUl diíllUI• Vš:e!h!rldl :dJo!kb.n:a,}:e 'znJa.:l d)ejSlky 'zie:m!slké. NebMtoí 
'J1'il<Jo:hlo, Ikldjo hly se blyl mldhll VišleJh1r1dJolvi' v;y;ro vna ti. Prlylnlí a dlmhlěj 
k1nihty miěl ~šle!hlrďhlOttQlVy ,v pjr'vlé plo,llolvin,ě rl. 1495, tiíetí Iklnrhlyj 
njaplsal jl~š:tě téh!až Tlolku, čt!vrté p!sla'l 'vl tdlrlUhlé pIOrrlOlv[ně, 1496~ 
páté v Z'imě 1496 ,a Iklnih!y se!dmté a 10~lmé na: Jař'eJ 1497 in:ejSlélI ji'ŽJ 
u. dies'k'. D:eVlá~t:Jé Ik!nďhty n:a'P/sláJny dloldJat,ečlně r. 1498. Všehh:1J Iplol
zJdě ji s'Vlé Idílo. plřteprla:doval. DritťhloiU' r!e!oens[ dolklon čilI r. 1508. 

(R Io z-d lě h~lní ld'íI ia.) Dílo Všieh:r1d)0IVlo/ rlolZidlě[:uj'e sIe 've dva, 
mildíly (Všdh'rd sám j:e takl dělí v p:ř:ed)m~iWvlě 'kl oSlffiýjml 'lťnlÍhlám)', 
~ plr'Vý,ch tfedh k lni:h!áldh' lí,čí řízení plřield' slolU/dem ' ze:mlSkiÝlmi ,.1' 
v lOiSt.atnÍchl vyk1,áidlá řízJení přeJdi :dJeslkam!Í. Dílu piře:dJe;sJ:ai} '~šehlrld/ 
přeldmluv:u ,aiak!o!nčil Je ,,'zavřeníiml 'Vs:edhl kini.h!". K'n:iJh:y Idiě!lí ~e 
v kla'pň tlo'l y 'J]e.~t,ej:né'hlo ,plOičtU. . 

V p'rvý;dht Ikln[h~áldhl PlolPffLSllj!e: Všleh1rd j:efdlnlOtliv;é IS!OIu)d!~ 'lJemtě, 
'č,e:sklé: s!orud :zjejmslk[ýJ, 'klolm!o,r;nÍ" Idlvloirs;ký1~ čitnÍ 'zlmí:nlklu; . lOl SiOllldJut 
'duch!ov1ll1~m (.arc!iba:sk!u'~1a pra'žJs1k!éhb), /01 !SIolujdlu !plUr:kI.t;ablsII~é'ml aj lol 
mensÍm SiO(Utdju Pr,a,žfs!ké:m. V Id!rru!hy,dh Ikiniblá.dh i~eZ1naJm;uj'e 100áis Vš,e
Ihlrd LS!C zříz:ením p!řte1dl 'zlelm~iklÝ1m~' slolLtd!em~ S~,tiém t,ě'dhItIQ JklnWh1 
ČJerplal Vš:eih1rd pJřímlD< ze LSto!U~níh'OI ří'Zlen:í. Kapd,tlo:ly sUedlUlj.í /t0lt]~ 
postup říz;ení, tak! jalkl olb'y,č'ejině' bylS; pjř:e n~ sloiUidlě ip'tlo~edlnál
wÍ/oy. Vš~elhlrd' v'yš'el loidi s'l'OižJení Slo~dll! ,a: loldl zJah!á1~ní Plř'e, ipro~ 
bír;á pHpla:d!y, jle;ž 'molhlly sle 'V!YJSk!yrtlnlotUJt:i. na iplQ:a~t!kiUi s!pIO!r:Ul (plrlá~O/ 
lS ta'nié, :zJm'elšik:éÍ!ní)~ Plo vyhllláJš,e;ní a V:y)S,vlědlČJenípiuholnů 'P101'edin;á;v!ái 
lIJI 'žjalobě Ja. j!eJídhl dlrrll'tídľ. UVíáldí, jaki sa mlá; PlOlči,nlaJtal plÓ'V\Oid!, jaJk1 
'pJoIhfnla:rTý, a kld!y !I\a.s!t:aln~ Ik!Iildl řÍl2'JenÍ. ZlmlínJv sle 0l iplo'riU!ďn~:díiClh{ 
pří prlotmllO'lllv,á 101 ~ort:a:zJU' aJ InláJh~z:u; planlsk!ém. K této 'V1šlep:biedn~) 
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č.álsti p;řaplo~la j1eJst jleJŠ'Í,ě stať Ol přís:a:hiáldhL ~nihy třle,tÍ tV'olř~ 
'ď~&t ZlVM:štlnll klu Iklníi:hlálml d!nuhYiml ob!s:aHujíc'e' ppj!edJnlá;nÍ lol piů'
ho:n:u, 10 drlltzich j:elhlob jlak! j!e:dnio~H~é' olsoby SI~ plO,há1nějí, o prů
Vlode.dh', IQ! plr,á;vlU Isltalnléim!, 101 Vd'Zle!, iO: mbld :a o- někltlerJ,dhl Izvl.ášt:níc!h! 
piťhione'ch'. Připo.Jujle' pak: je'š'tě lk ia!pů,to1:u 10 1 plla'clenÍ od p;ůhoml. 

V k inihiádh' č't'vrtÝJdh ,až 100slmÝlch' Vš!eihlrldJ p)oljle!dln:áiv;áJ "PI p!rlá)vlttl 
kt'e'r~ž sle ,pn , dlslkfádh' 'Zelm!SlklÝl0hl a piři úřaldu Plokolj lně bez hřmloltrul 
s ÚtdJné hlO" dlen IOlcLe dne vedle ,a za c!hlolv!á.v:á" . Klni hy, t y;t!OI 'mlOlžlnlOl 
děliti ve Jd.v,ě ,č láisti: Úl dlelSlkláldh: zem!skYic!hl v ě:tš íic!hi ve čtv'rtÝ1ch' laŽ] 
s'e!d!mý,dh' Iklnd.h!á'dh la Ol IdleLStkláJdh: ze:mskÝlch' mlenšídh' V O!31m;ý:chl :kjn~
hlá,chl. .Atni tu Vš,elhir:d nlell1jclh1ÝIH.l ~sle iOldI 'SlyiS't.émlul, k 1t,erÝ1 'Pl řijaili V p~:~émj 
odld'ílu. PlOj'eidln,á'v;á Itloli:i'ž 10: táťd~ podile nO'lJdlělllenÍ zlemlsklÝidhl id!e;slkl. 
Nejptf'vle p'nobÍr~á řÍZle!nÍ př,ed' dís'klam1 t'rlhblvIÝjmli" j;a:kb dlslkamá. 1)~j
důl ežit ěj'š'Ím'i a pakl H1Je!uÍ př,eJď dls1klam[ zláipliislllý:mfu. Přledles,lav Ině
kloU'k s:ltc>'V iOi úř,e'diuÍdc'h' 'des'i{ Zlem!Slk'ý:dh přechá'ZÍ ~hn:edi 'k "trhlu". 
PúdrlObně rlO.ibír:á piolVinlnolStj a 10plI1á:vnlě'ní OIsob' při trhlU účas,t
ných. V n,á:sleduJí'd 'k 1é!'Pitoh~ Vš'eh1r1ctl ma:uVÍ 'O" d!ědJicích. Vše'l1rldl 
zabiQ.Č'Ute tu dio Idlě:di.č:nélhb J),lráva.. Kap[tlota' taJtlO náI.eŽleJllai .b.V ISptí!Šle. 
diol k 1ni'h IŠ le!st.Ýidh~ Y'y:s:~ětHti lze vŠ.alkl tiOrtlO' z:ařazielllí ta1k1é plolvah!OIUI 
dlěld[CJklé:hlo'Pr,á:~a čejs!klé:hlo la zvl,álštní plolv,a:hlolu 1. zlV. id'ílru n~zlře
tel!né1hlO (VI., 1). 

ZmÍlniv s'e 10 účéljs,tnÍcfdh' trhlu UČÍ ři1Je!nÍ p'ře~ Idfs'kla'mtt, 1O:5Iob;n~ 
p'řizn :ánÍ u ď!eis!k', jaklolU ID'rm:ul :m'ěl 11:slt 'piřizlna:v,ad :a: jaky!lTI' !ztplŮ
slohem' jie/d1nlalj TleJllaltoňi IU idie's'k'. V ikiap!it10Ue 11. a' 12. plrlolbÍrá ,)ZlpII1<ir 
v!U" ( evikicJi) a !S iní IS plo.jiené pJo,V'~nlfilo ls ti ,PItoldá va j:í.cí'hb. V klapd\tol,e! 
13. ,a 1J1,á!s I. Vš:e!hlrd plo~k1.1 vJ'ikbn r!olZjSuidlklu rlolzb~rarye j,e!dlnotliivjéj 
1Io'r'my ,e)0e!k!uC!e' : úm1llulvlui! 'zV1odl, pjalnpv;á:ní la oid1h!áidlájn Í. ŽJe Všle
'hlrd za'h:rn:t.ll láJt:k!lli t:ultlo' 'v IV. 'klnjh:y a lndik\oli v !k1n:ihly idlrluh:é, kicJ)e' 
činí p'0uz~ 'z'mJnklu O' zlV1OjdJ~c'hl V ik!a:p. "22., !zle opět 'V'ys,větli!ti) 
vytk!nrutý;m děHdlelm v :d!ille Vš:ehrťd!otvě: rOlzdíkm Imlezi řÍ':i~ndm\ 
piřeJď ':zJem's'ký'!m slOlUldie'm ,a řízle'nÍml p,ředl dls:kami. P,áJt:é k'ndihíy ImlolžJn!ol 
rO!7.ldiě1itd n.a ,čťyn IOId!cJIíly: na 'p!ojielclln:á!ní ,Q! zléÍJs:t:aly,ě Vl pirvnídhl Ip'ěti 
lI(a pii tloliác!hi

, IQ< vě:n,'U V 27 Ik!aJpdltlOl.áJdhl, mr plo,jleld1néÍ/nÍ 101 :plOifIluOe\nIs.t'Ví 
/Čf lOl let'echl. Šejs:té k !ndihly 'vě'fi;Qivlá!ny jislOru v;yIíoelnÍ zJv[láJš1míidhl flolrtem! 
diěld1dk!é1hlo plr;áva. V'š~elhfr{i: tu Jedln:á 10' nO:zjdlí.llU, 'o: ,SpIOllklu~ o dlaJ1oi' 
v:áJní, 10 ~,mě,ně :a- klolnleiOně 10' zálpds'e'dhl nláp~djní,ch!. Sedmlé !kJnd'4!Y 
bie!Zp'rostř:eldJně n:a'Vla'zlUjí lna lk:na'h1y š'els:t,é'. VŠ,eh'r 'cf. pp 'yjjk;lald]u 10 zlá,
opisu s \Uvázá!rrÍ'm :plOklna'Č!u~le ve VKk:ládu o u:V:áa:,á1nÍ.. 10 zlápd:slu bielZl 
m~sta 'PootiOluPIe!nílm:, 10' r;o :zličuýdhí 'VýJmiJnklá!dhf !pIH z:áJpliSle'clh' a piř,e
ch:ázÍ ku 'z:ápffsum vrůb:elc~ KOlučÍ Plark! Kn!i'h1y; s:edJrrilé iplo~,ejd!OIálnílmJ 
iO ,~b:r,ání" la 10, loldlploirddh!. Kn~Ih!y; osmé obs~thluj.í v:0kllaldl (}I imieJn:šÍtdl1 
deskláťh, o: U's:t'eldh', IO~ Pleoeti ZJe'mskié, 10' výpIse oh z de·sk, 10l oldúm'rti 
ia iO 'P\Oip~a:tdidh iplřa ří~eJfiií ,tl d1elskl ·z,eimlslkY,dhi. V kaipdltolle 11: 'oslm~chl 
'klní'hl vra-dí ISle Všle1hlr:dJ Ikl vellrym IdesiWáJm 1Jemsk!Ýlml. Ka'pHIOIlu :~utlO 
bylOl by b}l1~aliO vhloldln~ji mfaJd~ti n;a' P!o!čá.tklw 'klnthf čt'vi-~Ý1dh. Jak 
vý~·e zm~něnlo, ~Ini'hly dlev;át'é: IQI ·zm!a!ícÍ'dh: ~zlnilkíly, 'P101zldjěJi a' ta-
k101nč,euy j!SIOIU 'ryk!la'Cl1eJl11i 10 rihJný:c!hl 'z'm:ělnádh, 'I(t'eré 'bě'hleml Idlohy] 
V řízienÍ plři ISIOtuldlu ,a' fdJe!SlkláidhJ tnJastt!aly, b;ezi zM1:áši:!níhfo Isystfému. 
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Or,uh:á redellis.e díla Vš'eh'rdbva hledíc klu s:ttr.án~ s'ySJŤlemla
tidk'é svě,ďčí :O tIO!m:, IS jak'olu p!éčí Vš'elhlrdl své klnihy pls,alJ j!alk: 
bedlivě styIilslQ'v,al la jak :zjdlolk;o'na~IQtv,a:í jednotlivé dlef'ilnJiIce. VYPlu:sti1 
t ,aké ně:kiteré Ú'Vlaih!y, 'V1š,elo/bednléhb r,á.zJu, 'Z'Vl~št,ě , stati, vle Iklte~ 
rý:dhl hláF měst plr,oti ,š'l~dhlt,ě. Byl kl tlQ'mlu piO'h'OIut pla'lllem KlQsl~kbu 
z PIO's'Ť !upiC, v plrv!é ř:ad:ě v:š,ak' p,ří:sln''ý!mi 'sněmlOJv:nímJ In1á.le!~ p.r;O'ti 
těm, k ld!ož huldiou 10!dlp'0IrlolVlalti Zemlsklé!mlu zřÍz'elnÍ 'zi r. 1500. Dru
hlo:u redems.i Vš,eh'rd 'diolP.llnilrj.ěk!o~:k:a :nlolvýmli 'ldap~to~,'aJmi v ilcn1- . 
'1ťáťhl idnuhÝldh, tt ř elHdh' a 10IsmY;ch

'
. 

(V ln d t ř n í :s Ylslt lémL) V úVIOldJě k iu svémlu d 1í1:ul Vš,eh!r:d! p,raVí: 
,,0 téch Plr, ,3.'V~'elC'h' země oe:s'klé jlslem' p!sáti um:Íluil, nle ta'kl j.ak'ob'yclh' 
jEj IUlSt,a'nlo,vtC)!v,ati anebo vyná:§eti ch;těl (vilem, lna 'kloihlO' to :s<1'Ulš!~e), 
,alel vy:fllešicn.á :a dávn'o 'llstanlO've'lliá !oid 'kil1lieŽla:t ,a; k!r,álló'v český/chl 
p~n~nÍch i PlotomnÍah ,a zvláště I()ld VMstJ Ksklé a ploltom' odl $Úďc'Í 
všÍ'e: zie'mě ,oels'k!é. 'PlOl dls!ká,dh a pio n.áleziedhl pnn;s,I(lÝidh' lna róz:nlol 
a no:~ct:idně p:oll:ože:ná" s:hfl.edati a v hnom,adiu k lr,Mde slebm,tiJ lml3.1 
mysl vŠ'eťk'a, vŠledk!a m!á pr,á:cle je:st; aby jledle'flt 'kia:ž!dÝ'~ kto,ž COl při 
/S;úd!ec'h 11lIelbio plři idislkl ~cih: čini't'.i: imfál, :mloihl S1lliaidlně v In!i:chl 'kl :už:iit:lkiur 
svému, dOŽ by jle:m:u p:O'tř,eibie biyllo~ nad!jh.i, la. najldla: 'se piolně'klud 
s plr,a'viti , a sábě i p:řátdóm svý.m: i jalnÝtm' lidelm' nOIZlhčným r,ald:u 
dátj." 

Všelhird vytý!k!á tu sloDě p!l1o'gra'm. K'nihla; jrelhlol míě.Ja, IhÝ~;t 
plh "devším k lni'hiD!u ;p!raiktickioiU. A tu'tb pr,aJkiti.dkloiu sltr,ánku "ZlílIdh:Q:
v:áv;á v celém dík. RIO,:z!m~lo:u'vá piHmlo, Sle: č.tlOlu:cWml, d!á,v,á mu: ra:q~YJ 
jak' by :s'e měl ladhbv.a!N z!vll., nlal pJř. y. klatp~ttlQrrle JOl folťmi~~Tt,álc[hJ 
přísa'hy. Lá'tk;u Zp:ří!SitIUp'ň,u~'ť' líčenJ'ml p'řjlklladu 'Zle sivé; pir,ax,e úř,etd
nic'ké,. UpiO'ZJorňujle;, ~e b/uldle 10' 'plřleld!m'ět'Ui ps:M[~ PJoik!uid .0\ 'nlě[m1 

'J ve ds'klácIť j 'V n!Me.~!edh r'OzIHč'nýjdhl čt'e!n~m; ~ plslalniem! i Islk!u
;t'e čným ~a dhiojv:á v,~nilelm la 'z'k!u,šlejnd'em: :m[olhll InlaJlfti ;a[ lslrlolzluim ě#('~ 
Odě lu jte r,aldly, Ja!kl by řfZlen í 'mě 101 b ý~i IUsiplqlřáldá)ntoi, ab(y; ~Ie přie
dešllO častÝim Z!m!atlklům;. Z prakticklé sitr:álnk'y j'chlo, trntth'y, ,pIIYlne. 
ta'kié 11lIá:ZJo'rnlols:t j;elhlo. výjklltad!u,. Citlu'jle t,o~1ž' ca'stlo mísilO' 'Z' dlelSlk" 
p!řdpiojluýe k l němlu výjkil.ad noib:íra,jle j:eid!n:oltHVé ttPdd~é zlnlaik~ ,zlá
'pi:su, v)'ls'v:ěHUljlť' j!e a 'U/pfO:Z1orňill~le na va'd!y;, k lt,ené tvi Plrla'Xlil 'se vty;
sk'ý:tají. Ab!y 10IS'v,ě'tlil zřetdně pOijleml, snolv'nláiviá. dva 'ploldlolblnré pr,álV1nÍ, 
i-nlStituty. Z tohb rdu\1oldlu taklé. ploldav: 'Út lUlrNlté otáZ!de širší vý!
k 1lad, shinnlu1,C' 1Jlol:z!na:tlkiy 'v p:řleihll,eld:. V yIS",:ěduj'e r,olvlně,ž!, prlolč :01 zldlá;n'
li vě I,n.~e!p:a'tr n:-é věd Iplfšle (II 1., 15). Vš ímlá! si, j.a!kl tlOI 'kltleré USltiaJ
I11lolVlenÍ b'yl:ol 'PJollllžív:álnlol :~ '1)lr.ax'Í. Ně'k!t:er'é piolUičlk~y'_ O'piaikjuJIC', plo
zin!a:me!ná.fViá vlša:ki pjři ~tlolm' : ,,'ale fnj'd ill'ešk!oldJí 101 plo:tiíeblnlé :viě!clij> 
k1t:er:áž se 'ta Iplr,áIVlo: 'držÍ, Iněklolllilk:ť.á!t Plřiplolmle:nulti". 

VŠIe!hlrd! 'n!eiby I 'Vš.a'kl p: 10 <ll 'Z ,e plraklti'k!e.m:. Net řeblal 101\rlŠieml !plOl
tp,Írra'ti, 'žje Vš,~hrrld pir:á,vě p!rO!tol, ž:e :psa'l ISlv:é IdlíliOI Jaklol ppalkltHc), 
jlistlé. čálstti z!k1r,a du jie:, a jiŮné tllla ú'kforr j:i:dh' rlo lz~šJlř:Uij e ,dlel š:Ítml ,Vý: .... 
kladem. DUo Inabý!~á' ~tÍ'mr ž:iyiolt'nlolsltď: lize se fdlolhfa,dbva'ti, Ik(t~r,él 
10if:áikY Sir !v 'Plr axi Ih\oljlněj~' 'V'}1slk!Ylttal y. VŠleh'nd! v'šalkl 'vle s\l~é kini'ze 
~\faž:u}e IQ přeidmět,u: ~/léž :t1hfClolr!e:tickfy a Hmr plr,á'vě vyjn[Ik11 nlald 
sloudobolu liter.atu!riolll ,p)rálv1nď1dklolu. Vš:e!hlt1d b:yl bry ,Isle mph~ IOlm!e~ 
.z!i.ti u\rlndtř vylíEe\J1iélhb syistémlUJ :nra' pJolu:h1é, S'y:sftle!m:a!Udklé' sIClsi~a .. 
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ve:ní v)~pi,slŮ z Idesk'. Již 'tatlQI p1r:ádel hyla 'b'y, b!Ýjv,a,1.a neohytOejlOiě 
vý:znamnou, p!ro:tlo'ž'e V'š;elhlrdi p!sal 'Své 'diHol prr,á,vě v' dloiběJ lk!dIYJ 
6,e: ppdlnj'kia I y pdkiu:s y z:a :S:eJs,tIa'V!enÍ ll' z:e:mlslkléihlol 'zlř í zle:nJ,. V šie'hlrd-j 
zlnal však' lO~ťdleln' ř~mlslklé, plr,á:vo, 'zlna1 nlejen kUiaisakiYI ří!mlS'ké al ř~dkél" 
z nlichž .s oblibou dt:uj,e:, nýiblrž zina I i iSIÍ'arlé' Člelslklé plr:á\rl ll'Í Pla
máťk'y, z nidhiž' nej'edlnlO!uoe'rplá,. *) Zvláště hy,la tlOI Iklniha Onldliíej~ 
z Dubé, 'kter,á lna Vš,eh'rdJa 'pusolbHa .a, trOl ll'ej'e!n s:vý.m sYls,témle,m~ 
lnýhr ž i o'hs ahe!m. 

N ezřídi}{;a 'Plř'eldlesíIá V:šlehrd p-ř.ed' vlaS't!ní'm' Y'ý!kn'adb nl v'š1elob:e'cné, 
vytknu t í, 'o Č é1m 'hiodl á pls!álti, a Ú v'Oldl vš'elolbecn:éhlot r J.,ZlU. P alk/ In,ái
sl.eduj-e 'k1laskkiy k:olnstrulO'V:an:á defini-ce, !k' :níŽ! v;álžie :se d/a1!ší 'vÝ\
kl ad. Vš e!hlr:ď 'nelSipl01klo1i I 18le' prlols t ým vyd:Í1óe n Í ml plr;á,vla, Prlolv:~(JJí. 
i 'krHikiu ISOU;dlOtblé'hlo; Zříiz.elll'Í, r,o:zih/otd!uj!e , nětklte:ná SP/OIr,n.áJ ;mÍlněiI1~" 
uv:ád'Í rlŮzJnlá: 'mÍ-ne!ní úř,eldlni'ků, .a dlokláidlá P!r!olti :nd:m; I~sk!a.mli s'vůj 
!l1'á ZiO'[ ('lm. V I 1., 1 O). V š:eih:rd: vš aiki :n:evlnIUJquJ:e, slVIé. 'n1á:zioT Y ~ \l1lý!blrž 
'kl!ad!ť' často, IUrč~ té 10,t.á,zlktYJ plolneldh:áv:ajle riolzlhiodfnlultí čtolu ldí1m'u. 
Pr,av í: "Telm~ 10 Itiá~a~m~ jláJ lisem! hln:ul ne! 'PJroltlo~ abydhl 'kl 'nilml lód!
P!o!v:i,eidal, al,e iahyťh: při k'až~déml tÓ:SIt;a:v;il!l, ,dOl ISlel 'klolmiu ,al piokluid 
zdá my,slitJ., r,alděje lod! jiiný;oh! ,ch'tě :sl yš-et i, nlež s!álm~ jdlný!ml 101 tlolml 
rlo,z!prr,á v,Hi. " (I I ., 31.) Ji'nidy Idb,klo:n c:e! v1yb'í'z'Í k' sia!mlols:ta t:nélmlU' ř:e
š'en í u r či t.é IOltáz!k:y: "P ř í čáln :UI t lolhlol k it:o' dhae 'na jdli a plolve'Zl; jiá to
liktO tO t!o,m, aOlž :Sle veidJI.é ,oby6ejle lv'ykllé'hío diě jle ,a loldl lS:ta,rod!á Vinla 
z!a'dho'VáV:á, pÍiši, 100e plro'č a. 'z který:dhl s,e příčin dějte, vyh'led!áJv!áiml, 
,abych! 'n'e iv'šlehlo. iSlám, oblsiá!hll, než jilnýim 'taik!é a,b'y zóslta,l:ol, 101 'ČJe'm 
'by poto:m Imle.li a m/oihlli pls,áJti." (V., 7.) Utplo!ZJOIrň,uj1e: plřd! 'Záp~lsierdh 
na růtné '?'p'ů's lohy, u!v!álaí díůVlOdy a }eidln:ální, 'k1tl~ré ldia.Iy; p!odlnět 
kllVZfn[!k!u ' t.ě chltlOl 'z,á'pilsu. N,a'Vr hlu1le' tJaklé s,ám n:a př. oflIOIVÝ' , 'ZIpIŮ'SIO)b 
'p!řis,a'hy (II., 26). 

Všehrd' !OIep:řle:stal n:a plou:hlém vyIíČlení ISloluldlolbé'hlol :st!a'Vul, Iný!b'rž 
přih'líž'í i ku histpri,dklémiu vÝivroja. Zachlolval iOlálm/ tílmtiol ZJplŮ:sloblelm\ 
zajímavié -p!odrobln!olS'ti. Z:mrrň/Ujle! )S:'et taklé lOt 'tniSIUtiult,edhl, '!klt:eré j~ž 
zanikly (VIIl.,10). Vš:ehrdl byl IOblctlivlooViat;eilem s,ta,rÝlclhl prlá!v. Čalsltl~ 
prnop:uiká j:e~hb In:a1dlšle;nÍ 'v řečJndc'kl:0 pla,thlos. ~árá tyj Ikrt leří s!eoh!tHL 
p!ols!mÍ,va't.i IS1t:ar:ýjm priáivůlm, ,a- 'bio ,J.els't:nrě sJel 'hrOj cIloltýjk;~ j! v'š,eHk!á! 
jich z!m:ěna. PrlalvÍ M diols,lolv,u Id1e

'
v1á1tý,chl :lťnilh ' : "Ale ' h/ll!(~di \'lšieHlkl~ 

plr,omlelna zří.zielnÍ !s't:ané'hlo Imiy;s!l i uši ' ur,álži'el." 
Vš ehrd Idlo/kll ákllá s'v:é tvr ZlenÍ dlsk:a mt S,áim: Plrla'vÍ: )J tvl.1a: 'z:a ... 

j~s:tlé, cO'Ž 'P1Íš!e 'klto o' 'ptr,av1j1e1c!h: ziemls'klý'ch/, vlšec!kIQ, in,ákz'Y~ neblo 
dlsikam'i, 'n'eho j'inými plró,ndd!y lok:ázlá:nlol b!ý:ti (IX.1 4J. Jela !l1i~ikrd!yl 
neludáv:á Iu:rčilt.élhlo piř-Ípiaid!Ui, Ipr:alV'í p1ou'ze': ,,,D6vlodl disk'y zlapdislné 
v'šeC'ky," neib ~,a to dlsk!allT1~ móž' .Idfo'staťe!čně lUik/álz1áinlol '/;Jýtá,." Při
ih~íží i k:u p!r,áJvln'Í'mlu obyč~ji a 'zvyjkllosfelm:. ' Znlál j:afkbl ',p/ramle/n: 
prá-viní j rlO:11Um:. Pr:av'í IQ. nělm: : )JAle jiest ten lne plslanÝI InteŽ' pŤitrlOI-
2lelný, 'ZláikO'n, 'k~'e!r,é m!už jSlmy lS:e InalučHi', lne plři jla:li, nle čt:lliI" ~te zl pIH
noz'ernlÍ,e .s,amlé!hlo jlelj! jlslmly 'z~clh!v:á:tdH., v se vP.lWi, a; n:al IS loibě Jej Iv,y'-

*) Vš,e;hrd !potd:'le .1h'elčlk:a z.nal 'krromlě Ondřej'ť z Dubé j:eště: Cd,d 
tpr,áva Ziem!ského" Offidum 'drCla ialbuJlas, Řád Idlelsikový" Ordo <lj9'enďi mi
nrordlbus t,er'rél!e 'j:u:d~oti offkdla:lliibtus Ipra'ťlscrilptlUls, Orodo taxarum: Práva 
Ipí'sařs'k'á. NeZ'na~ :k'n~.hy' 'R,o,ž:mlher!Ské ,a Maj>ersta;s Caro1tna. 
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'Ua ČlÍli , k' k :t.erlémIUŽ :!1tejis lm~y n:alUče!nJ Inež luónrě,n!L, lIlie zJRir'aJveni 1a1le 
n,ariO'Zleni - ,aby jlelS.tHže žiV'o!t nlá!š v' 1tter,é: úik~aJdy, vf mloldJ ~v Imeče 
nehlo, IIQ~trlolv:s!klé nelbb !n:eplř,á)tel,~k;é u'p!adlne, kla'žldlém'u slu,š1aůol zldlra'Vie 
sivé 'Vys v;obotd[t~. " (II 1., 25.) 

DíllO' VíšlelhlrlQo;vlo jle PS,áJll!OI sloh1elm' neolb'yde jině j,ajstn,ý:m!, mllIU v~ 
jle1hOl jre plřesnlá" v ní'ž zr,a'čí 'se pír,á'ylnddklÝJ cIi,t a plr~áJv\ni'Cll(!é jlehb 
myšh~lllií. }ehlo, vyj.ald'řo~!áJní jle v'zJolr 'e'trr plriá'vlnidkléhJo) ;s;l'Ohlu vůblec. 

(Sro''VIn ,án ,í S' j,Jiný1m!i pi.amlát Ikl,a:mi p!rá v'ním ~.) Dokloin~'
llOst díla VšeJh1r1dloVla vy.n:ikne srloivin.átmle-li jle se ISlOlu'č,aslný'm[ pla
mát!kama plr,ávn:ími: ;s Vladi'sila'v:sklýjm: Zřízeiním' ZleimstkJýrII 'aj mlo~av
sroou k in:i:hioiu T'loiv;a'dolvis'klollt. S VlaJdJilS'la visk!Ý,m! Z Ni~eln vml Izle!InlSikýjm, ' 
by IlO' by, mložJnlOl 'klnjlhltlj V'še:hrdloIVlu Is.rolyln ati jlaki piO' ,slt 'r :álll dej ob'-
s:a'hjolvlé, ta!k' i Ipio, IS:t r,áln de! ,systlema:t['dklé) lalč' rlolzldlí! 'oob!il' p:3Jm!á telkl 
j'el zř,ejm~ý: Vlaidis},a:vlslklé ZříZ1enÍ m'ěUlo' býjti 'zlálkionílkleml, kldleml(){ 
I4tti'hta VŠlehlndio<vla byla Idílem ISIOIUK'r.omlý/m:. Ot:á)zJkla, ISlr/Qlvn.álnÍ Zří
zelní 'zielmlslk!é1hto Iz' r. '1500 SI Vš:eh'rd!elml pIO' :SlimáJnde olbs'aJhbvé hy} a 
hy '\ r,e!mlÍ 'Plo,U'an,ái. Vš1i,m;nelmlei-1li :s,i v'š,ak plOlu'ze sJst'etmlatWdklét :str,áilllkrY~ 
je patrlno: Vladii!S-laV1sIWé Zří:zJenÍ j/e' plr,<Í)de !k~'aplrtá., IneSlOlUs,ta!VInláJ. 
]rest Slesta'veno, Zle LSlk!up'~n Vý:PlŮsil'l, z .dIes1k1 In:~sledludlídí'dhl plOl soibě be'z' 
v:šelJ:l<!é Vlnitřní !SlOlu'VIÍISIIOlS:ti. K'olm~s:e, piO!V1ěř'elná iUISlp IQlř:á:d;~nfm!, 'SetiklaJa 
Sle IS InezJd!ar1eim', 'v'ytlklJla-U :s~ zla úkloil ,sesta'vit'i rO-lzlhbdln:utí IUlr!č~tjdhl 
s:p'edelilliÍlch', čalstlo slo,ž1iitý1dhi, pr:akltick'Ýichi p~řÍip ladu v s.y;s,télm. jalklot 
p'řflda'd, j;a'lCý/m 'ZplŮlslolblelml ib'ylOl ISIe'stla'vlO!vá:nol Z,emlslklé 'z ,řízlen:í ,aj 

j,a'k pečl1'v,ě la 'S}'iSlt'emla,td/cky plr:aldo,via,} V:š1elhfrd! l 'zJe U:vlésrU h~'nto. pří
p'ati: Kdležtlo, IV Z,elmls!k!élmi 'Z'řfzlelnÍ Iz;e Z:ájp~:SIU z! d1eslk 'Dúpo'vICjo'výtdhl 
P 29 jes't 'Vyň,a'ta ptou2'Je 'čájs lt, *) 'v' k!a:pHloilt~' "O zlma:t'ečný;dhl IPIUIQI
h!olnech''', V'š'eih'rdJ no'zllo.žil ziáip!iiS 'V -}edrno.t[livlá j,eh:ol UlsitaJnlO'vlen,( ta, 

dt'll}e :hlo 'v 'klnihl,:ítdh' p'r vlý:ch', k'apl. 3. ),0 ,súdlu d1vlOll"ls'klétm", v' !kln.i
'h:ách :dr'll!h~ýc!h', k lapl. 26. ,,001 piři p':ří:s,aZJe y Ira'Pllé', 'v! k [n:ihláclhl 
ltňetídh', k ;aP." 4. Kl 5. ),0 út'dkJu" a v Ik!ndh:átdh čtvrtých' ka'p'. 4. 
"O plrlOldiá v:a jí dÍJe\111 " • P rlOf . Člel!alk\olv:sk'ý; v y,s'IIQ:v'uj'e ;dI01mineinlklul, ~žie 
Všie'hlrd byl vyzMwn k lU' s:e'p!slání S'VléihIO, díla ollelnlY 'kolmi,s,e, Jež Sle
st'avovala Zelmlslklé zřÍ'zletnÍ. 'Z díla' VŠIe!hfr:dJoIVJaI jle plaltrn/ol (viZ' jle,h'o' 
vý!rdky 10 mlOci kr:ál'Olv~s!kré:, 'O 1St a'ViU ,me.s:tslklé m: a o. :p!odld1am,ýtoh') " 
že cht.ěl pusldb'iti In:a plr,áJdi klolmrusld. }eSlt tílml víde litlolvatm, Žle byllo' 
VšeJh1rdto'v1 zabr,áJněnlO: z' rdiů'Vloidu 'Rbld:tidklý!dhl úč:as,t:n:i'tii! ISleI plřimo 
plT,ad klo.di~illmďnídhl. VŠleJh1r ld narpis:al v C:/,Zia:viřelní" s'vý:dh' Ik /nihl: 
,)A byla-lJ }sú j la'k~á pr:áv:a ,a' zp6sI0boiV:6 lSúcLv'vi v' 'zlelmi óelslké IZlaJ 
s:tarý:dh' ISleplsl<ÍJna, sni'Í'm Hle/di, ze jiSú ji,né:hb v !Slobě ln:i,C !nedržrela, 
než to, což tutlO l.sepls , álnlo~ jtes:t. T,ÓI jlels,t, oe'hlo,ž j!Sú ,n Yině j'ší i '}J lře
d1e1š I í mlnlOlhlými 's j'e'zld'y, 'm'nolhýlm~ Is~n ělm y 'h!l ,eld!a!~i a InaJjlít i n'erniolh~ru.. . 
,M luví tu 10 lSuě'ffilÍdh! ,a ISljlelzJd!edh!, na Ind,dhlž 'Sle dlě'ly plřípfaJv'y prol 
Zems'klé zříte1nÍ. A s:lIOIv.a tato! nlebyI.a Plolúh1ý!ml IS lebeviě1dlolmí'ml. 

Někioli'k nokiŮ př,eld Všlelhlrldem! plÍšle In'a Mio1mvě V J.e te chl IOlsml-
'desi"átýC!h 15. IstlOl1. sVou 'knih'u Ctiblolr T :o:v:aao'visiklÝ1 z C~mlblu;rlkla', 
IS, InÍmž Is:e Vše'h1rid dloibřie znal.. Kiniha TIOIv!a1dolvská Intedlols,tdh!ujle '\plQl 
str:á'noe 10biS!a'ho'Vlé d 'sylS't'e:mla'ÍlÍldk'é dUa Vš'eh'rdb va, s.vý!ml vý:ZlnamleiÍnI 

*) Cdý zápis viz v ArcMvu Č'eské.m, liL, 312-313. 
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etc. 

Dle'z' 

IOIVŠ'etTI Inlems'táv,á za n ~mr. Sk'kidli .se zle divou č;:i,srtí: z' Čiá~ti s y;Slt~,
m:aticky 'll:spIO'ř,áldJaJnlé la :dIop;lňklů nelS,yst'elm1a'ti,dk[y, ppzJdJě}i plHp~ 
ný:chi. Prv,á část ,do, 'kapl. 32. ;oblsia:hlujle vteřeJné plr:~V1o', klteré Všeh:vdl 

Vle :sv:o.u 'l{ni'h)u n:epI01Ial. Vie dlrluh:é čá;sita (Idjol 'kla'pl. 88.) jieZaihnntd lo\ 
zří:te:ní slolUdJní ,a pin01dejs: v ISYlS:tlemlu! ppidlolbln:éim jlctkb v dHe \jŠe

'h:rdloV'ě. K:njhla TlOlvla'oolvls:kjá n.er:Qilbrná: v1šalkl PlrOlc!eJSI Idb, talklo'výdh 
p;odnob'll!olstí ja1klo. Vlšleh1rldL Třeti čás't j le vlělUOlv'áina vyHóená ří ~ 
ZlelnÍ piíeJd kllsk:a:m~ a 'vlka!áJdJá~ í <lb dles1k' (db :k;aJp\. 109.) . PailC InláJs lle ~ 
dují s1ati 10 plolsu'd1cf~hr, piříISa!hláldh! ;a V'ýjk!olnIUJ r lo!zs.udlklu (až db 'kap. 
133..) 10. jmleZlnrm plr,áVlU (dlOl kléllP" 136.), lOl ~ěn:u Ck!api. 144.), IQ! Id~ 
da dklém pr,á'VlU (klap. 157.), 101 pOT'llIČleJIl!S't v~, 101 l:i!sli:J0Ivní1ml 'plr:á:viu a 
~) řem:els I'OiLc!Í'ch' ,a ISleld!llá:cí!dhl (db k~'P:. 199.) . T aIklé: Pl. Tplv,a1óolvský[ 
Člerpla,l 'p'ředieyiš:im l Idlelsll(. Zlnla'l vlel:ml Idjo~ře ,'zlemlsk/éi plr;ájvlol (mlor 
r,aIVlsklé. Kinrhla jl~h1Qo diolŠla vellk:é v,áJžlnols'tlia' j l~jlím!í1J11ě'ní b!~l!01 .mstol 
rlo ihlodju j Ítcí m Vle s'p~lr ech!. TIO'v,a'čovs!k'ý] 'v'šalkf Il1 lejs ipjO~dl . }eidlnlOiH ~é: 
čáJs'ti 'v twkbv'Ý! dellekl ja'ICO' VšleJh'rid~ Neb:yl tlaJklé hlu1mlalndsltidk'y, V'zldlě '
lán . Neznlá Hmslklélhlo pr,áv.a, s'lohl jieh'o ' jel j:ed1n101dj1l'dhy,,, ImrriUIV~ té
mě ř drsln á, p1r,á v,ě t a'kl jalklo. idloba;, V1ťJ kit ell"lé žIi 1. llolvla'oolvskYJ také ' 
In'e:zadhy,duje pir,ávnÍ:c'h: iln!sihtutů v jich Vý;Vloj!i, · 1n~~vaŽíUjle 10' Ill~:dh' 
,tlh~elo'r,eticlk:y: tÍ'ln' pjoidlob1á s;e ' j iehlo

' 
ikínti,'hia: !S~de si:arš'í1ml 'P~mJátklá!ml 

pJr,á!viním (kini'zJe OnJdl~lez; Dub:é) :a' v tlOlm' v1š:a1kr IdlaJd~O' p/řed'čí 
klná'hlU' Tlolv:ačo~vlslklo,u ~í1io' V'šlehiridbvo. 

V t.éže době, do ISle p:o!dlni'kialy Plo!klusly\ 10 zjá.lk\on:ill{ v· 'Zlem\ 
qeslklé, p'íš:e' z Plodlněrt::u Iklr,ál'e Vl ~dl,srr.a;V'a S těplán Z1 V r hlo'vlcle IS Viéi 
Trip!artátum. V'ŠleJh1r!d ,h'leda'l s-yslté:m v Látde s:amié, 101 níž .pISia!l ~ 
1l1Je'V1n!ášd v dJolffilá.cí plr,á'Vlo 'c!izíidhl syst'é'miil. Vlerbl6cz'y, c~t,ě,l yle '!Svém: 
dne 'vt ěJSrtna1tj Idlo:mláJci pir,á vlo. :ulhiersIk1é' Vf S YrS'té!m! dlí Plolcl! 'V'li,Vlelml 
p1r,áva římlsklé!hb ,a 'klaintollli dk'é hlo:. R:O'Zlcťě1i1 jiel Inla: iN Idlí'ly: plrvlOIíl 
čás!t mtěla j!e'djn~ti 10 I~s!oib:á,dhl, idlruih;ái 10' V1ě!Qec!W :a t ř\elt:í ,o 'ž1a'loh~dl]. 
KdeŽJt'O \T.erb~6c'zy. 'v tiOlmtlo 'sys,Í'(§mlU z'ťrio:skIOlta,l, VŠ1e!hlrldb1vd Is'e plo
dařilo mln:oihl~ffi' úpllnějli 'o!blsiáih[nolU!ti vel sVíéimi IdJíl1e ~!mlslk'é p'ráv:QI 
ČJeslkié .. *) 

- Kni'hfy De:vatlery z~slk!al;y: Vš'eh'rdbva t'r VialOlu sMMUI. Všeh~di 
j:ešt.ě př'ed' prvý:m zájklo!n:~kl~m" oesil(Ý1m uve1dll ve 'zlnlálmroSlt pr,á1vlo! 
ruložené v 'ZemlslkY1cbl I(jleslklác!hl. Dno j'ehlo! ImiáJ V!ý;zitlialml ilJ lej~n (tílml" 
že v době, Ikldy [hluJmaJndsti'čtí :Uičle,n'ci \Sje oidjvlra!dejí 10id! dlolm.éÍJClíJhlol 
'plnáv,a, Všle!h'rld Iplíš:e 10 rprláJvú, z~mlsiklé;ml mJe'thloldJolu: vzlol11ně Iklni'. 
1~clkioJu, inYlb1ťž i tímb žje Vš!ehlrOl ' oIb!sláJh!1 Vle IsMéi Iklni1zJe všeclh\nlal 
dlUlleŽlÍ,t.ějlM !Us:neJS~ní ISIněmlolvlní, obsa'želná: V' (le;sk!ádhl zJemisklÝ!dhl r . 
1541 :s'hJo.řel ý]ch. DHOl Všleh1rdio!vlo' Jest v pir,avlcI:e jedno~, l ne1'vÝ[
z}n.am ně jŠ'í chl p1r,á1vln'í,dh' plam!á t:elk; ev'r:OlPlslklýc!h'. 

*) O ,Tnilplartitu ,r.iz Kadliec Y;enh&czy,ovo Trip!artitum, 1902. Roz
IpraV'J Akladelm1Í1e třída 1., r. X., 'Clos. 3; 
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