
Mravní názory M. Viktorina Kornela 
ze Všehrd. 

Prlo:číMm/e-I[ Vš/elhrrdlo!V~y " K'ui1hly; idJev!ateryt" , !milliSÍ piř.eJk IV1a.pi:t~ 
náJs· neiObyae1j!nlá inlá!blo,žlelnlslkloHmlra,vtrljí úr;Oiv1eň ISipd'sIOIVla't'e1e, ,Zja.me's,t-· 
Inlanéhlo . j.eldlVnlolu tlo!ulh/oIUi : 100slv:ě t l~ti dels'tu k plr,á,viU: la s Plra vle'dllnOlsit!i" 
u:k!áZlat i jli dlobJrýlm:, Ip'olm1oiai sla'b'ý!ml ,a utl a,aoiv,a;nÝlm~ ztr,ejslt:aiti. Ulel
splr.av:eidUv!é.. Hluibiolk'~, 1š~le'dhre't'ný' d/uldh:, iOldJk!olj.ený! v,zjne šen Ýlm!i. 'ZIá.
sald:a'mi 'hlu!m:analSlmlu:, Idloivlelde !si Zla'chlov'a'Íj, ndíčelnÝi podniv laj údtu/ 
piro vJŠ1c dOimiádí. OelSklíÍ' revlolllwoe nlá,blo: žJe,nls:kr~ :a pfeldlní jiej;í př!eid!
tS:tia'vÍ'te:l:é Inie:rus:t:ai}i belz; v[dv;u na! in:aiše'hlo m'~Sltr;al. Z IOlné p'ryš1:í I~ai 
Inlezllom'niá vlka vle iS1p'!r!a:vleid!I!1lI01sIt, z: tě,dh't1o: hij1ub!o!klé Im!JíMen'k1y f i101-
SIOlfddk:é., p!rlOiva!nlUfté dluidhfe1m' 1[Id~'klols;ti Iél I á,slky k' baHlní1mti!. Vš:eh1r:dl 
'n:eluzJa1vÍr,á !S'e 'plrloiuJdum cJi'zIÍ'ml, n:aloipaJkI pfill ln :ě jie ISII,eidlu,jle, ,alle dlol
v:edle :neo~~y'ae jině bYlSt ř'e oidJHš!i:ti: do' :noiv1olt a piř1;n,éÍJš IÍI dblb1r.élhlo a Idol 
sl'Uiš í 'ZJa'V'r 'hlnlolU:ti, IV' 'č!ejm ldilu!žlnol drá,ti plř'CIClln iolslt Ci'zlilně , V' Čte!m ' přa,
dr'ž'elti 'S,e vlalslt:i. Snolvlnej'me jen piřít:ele Vš:e1hlndlo,V!a, PlrlOlslllllU:éthlol 'k:a
toUdk!éhlO ihlum~all1lis:t;u, Blolhiuisil;a'v:a' H asi:šle:jll1:sik!éhiol z Lolblkblvi,C IS, mlil
Istr e!m 'c!h 'r:u!dli!mlsa<~lm! J alk!Ý1 tlU' no·~dí1' Ač ruzln'OIS,t n,áiblo1žleln:slt lviÍ 
:ne!molhla 'ZlůsitiatH bie!z vHvlu na' !niál~io'ry loib1oIU!, nelmlŮŽlemle PlOplřH~ 
'ZCl Vš:eihid idio:Vie:dJI Isd zaic'hlo!v:at1' úp!l'nlo!u V/og!I110Is/t a Il1ieodlvislllOlSlÍ v ·Ina
zjír,ální vúči dZi,ně, JelJí'ž1 m:yš:}.eln:kIo1v'é' p1no:uct:y plT'ehl1íŽlel' j.alk!ol ~y;
š!kbl:e!n:ý: Ik'fit[lk, Ivyblír,ajle j1en tU! 'nejlepší, Zla:tími qQi HlalSdlš'tiejin!Slk'Ýí 
diaJl ,s;e 'Zlde~ill Is'h lhlnloluti p1rlOlu1dlelml, v 'k1ter:élml . t loll1iu/l, 'zlt'r:áICleje 'PlOl
sl;edlní m :ytikiy Iklritádlsmlu. VJš:e1hrrldl Je' dá;le vZlOor1nýlml Oe,clhleml. Uplř í 
mln.~ vlaslt;el1!e'c ' Ih!rldlě h!áj'Í !SiviftJ ja'Z'y:k! ;a' ,,~ndh!y; Idlev!at1ery;" plf'še 
jiélJ'kb Islk1ViěllOlu loIb1hlajlolblu plr:oltd těm:, kldb:z 'Vy n,á,šdH v~láJdinoluldí il,a
t1'nIU: n:a ú1kbr jlaZ'y'kla ·m1a1teřlskléihb. T,ělm1tlo 'Plo l~roQkb:vý!m: .a' I&voiblodlo
m'ylsl'nÝ1m' '2iáISla(diáJm!, j~ma:ž plr'Oiwl!nlU'tlol jel de!l:é IdHb, vldlě čím:eJ, žIe 
v dlohě, !k1d'y V :Sloluls:eld!slt 'v'Í IOlp!aln!olv:ala' r:ec:ep1oe římsk!ál - lS.rlOlv.nJej1mJe 

.rel~01··m:U řÍ'š lslkléihio ISloluidlu: 'kloimloril1íhio 'Ma;k:smiHá:neimi Ir. 1495 -
Všelhr'd 'vyfVlOiřH !ll InláJs' sVé :d'Hlo - pr'a'vloiUi 'pr.á'vní peiťllul s:třeldhí 
EvrlO:p\y - ryze 'oe!sikfé Inlejten j:a:z!ykrem, iale i ob!slahlem'. 

Všimlně1mle ,si jlen lu.šl'e~ch!trulýJchl 'piohlullitoek!, k lt,er:é \Slp!ÍlSo:v.a:td tuiv,áid!ÍjJ 
žel 'vedl y joej k l j1e'hb plriá!oi! T ř:eb'a 'h!la vlní diUvlOldl h yJ plo~,ilti,c!k!Ý1, n.i:c'
m~éně i 'Z n~dh! valn:e d1Ulch' 'neo'b'yč'ej:n.ě šl,e'chetnÝI. Tak' pravÍ v Pře;d
m~!Uvě, 'že ;t lolhlo lO!elučinil "alni p!ro ž'ádrné aaróv o'čeklávwni,e, p!l'IO 
ž:áidne ,oidplla'ty ani 'plro, chllulbeln!i,e; m'rt~:é . .. než ahy; mlnlOih~Ýptr 
an'e'ho vš1em, v:óbieJc ;úži't,eČ'ně 'PloslúžH." " Od. který'c!hlž' a!nJ. diarólvl 
.a:ni vetr nié ,a Plaldllé dh!v;áJy :n'elžiáldláJm; odpJ:ata, méhO! ÚSir.iIe' Bóih! 
,a Slovlo v1těle:n!é, .a 'v'š1edhl, j,e:s:t:li Žle k :terým: dlob'ře pIOiSlÚŽÍIffiI, b:u\d 
vděčnlolst ." Nečiní tak a:ni "plro chVá1lu a l'eh!k1ý, vítr 'old lid'í po
dh\áizející .. . . ,alle pro pr;á'V a 'země 6es!klé řiádióv: při:plOlmii1einanie 
a Ch'Vlále.ni'e, p iT!O své i pro lidls'k:lé nepiél~m:ěti zJp,olmlo!ženle, piTu 
užitd{! -a'č vlš~IkJ 'z tOlh!o jaik'ý bud1e m'O'ol VZ!a't hÝlti" (Zavrelnwe) •. 
Rady ISvlé Id!a:v:á is tt'ej ině o'dhioltl1iě ža'lloblci jlalklo Žla,lovaloému, "obla) 
zbrojí p'řfhloldlnú přioldav, prlO!tl n e!s!pr:a'Ve:dl.ivý!ml HJdielm' i hraní opa-
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rtři1, ,aby ISpjralVled1liIVý, lumieU ISIVÍé sprave:danosrH nla vi:nlném II dlolhÝr' 
\Ta'ti, plóv10!d1elm jls:a" [. proti 'nlelSplra'VleidiHIv,é/m/u ž)a:loh~l:Í'klU', plo'hlnáln, 
jlsa, ji :i ISIe;bie samié'hlo brániti~" III. 14J pir. Vk!ná!h!ách II. 30 Pir. 
Tirrla'vÍ, J,ab:y 'sp;r:av:eld.lHvý;m lubii.lt,á: cesta iu!kiá,Z1álfll~ blyl'a,." Na jin:élmi 
m Í!S't ,ě "dlá!vlá átld/y, plo;hfnan:éimjU, plro tOb ž'e; v!ši dkinů v\h~'cle přejí tiOI"" 
mlU,k!tIO'Ž Ise b'r ,áln:Í, 'než t'olm:u Ik1tlOiŽ' lna idlrlu!hléhlol 'P!o/čÍln,á a ;s'p~'Šld 
kraž:dý, tlOmu 'plo!m;álhlá, Ikltaž se ll1'elpřie:t'eld, ISlvéfmiUi hr,ální, než tOlmlu:, 
kltlO:ž bitvtu, váil'k!ul, $ viád'u:, 'n-ebó jak'úž'kbli rózJn~di pIOlčln-eJ" (III. 13 
pr.). DHelm ISVÝlm' vs:ak' ch oe 'p/OIS'lOlU'zilt'i tlo~áiki~ d:ob!rÝlml, pro Ině 
urČ\Uje své k1ndhly', ik ldlyž' pr,aví: "Aniž já: ty: lOiblr:~ny, (plráv:a) plno: 
:ne!pr,a vié lidi iS'palSluj i, . ,a I'e Ipr!O. Idloibr é J 'U'př ímn:é J!Slplra'vleldllJv:é, ~v,ě lI1ni6 
la :sp:rlOiS.t'né, nelb 'bydh' velm:i zle zlelml PlolSq.úž~l, :kldy'b!Y1dhl .lna.uče:nie 
zJlém'u, ,a inle .tolibir,a'nlu Imlužii dlolb:r·ému dfá!v'a,l; Inle!b: lne 110ltrlu p!a~k.,L 
s,h-úžli, ale 'zJblllO~lí :a Ibr,alnÍ m\užlel d10lblrélhb 101PIa,tIlll!j~,. Paklli s.e póhlon!U! 
dlOpIUIS;tÍŠ, znajle~ ž,e lS.pim'V'eid:l~v nejlS,i, il1epř5Is:túplaJj :kl ,SIOIUdlu:, ISm:!.uV1 
s'e rad:ěj'i a vč.aJs nOlvlné p!řij'mi." II. 17. (Snovn.ej též kn. IX., <), 

IV. 3, 3.) Ale př,e's to 'h~ub:ok'~ zá!kn,ad n:á!b!ožellis'ký! 'Vle:~:Í Všeh1rldolv1i, 
,aby 'Í Inepř.átel:t1m IOdlplo:tťšt,ěll ia Hm vys'V:ěHímie Is.i ji:ná d1v;ě: m:ísta 
Př!edmluv,y, 'ZáiS,a!d! dlalekb 'mÍrineJšÍdh:- J,A tak tudy mlá p:r,'á:oe biudie 
m!OIcJi i zlÝIm' Ikl lll'ž1Itlklupiřij'Íti, ŽJe 'Slel iškiodJ i, l,ehlklolsití !U:va!rujlí(.,'" 
'" CO'ž lna mině j:els't, dhlt ě I b,Y,dhl r.ádl t,ě:m1it/Ol 'klnň,hla:mli \a t :íimltlo m ýml 
úsHle:m In1e'tI0IUkio, 'dobrými, ,a~ie t laklé. izl;Ýimi Ia. 'l1Iepiřá1t,eíó!m! lSIVJ,m! 
dlohř.e plolS,}úž~ti (Inelb: nid takl dlolb'ře 'dlolbbBmu Inels,llUšfu'~, j,akb iáld
né:m1u luš'kiOdii:t1j a Iklolmlu:žJkblli ntúž, dlo:bře; činiti; ti:elmi člověk Inaj
'V,ěťší v:ěců p10ldlolbe:n učaně:n bYiv,á', k!d'yž d\oiblrým i zlý:m }eidIl1l0stajině. 
IPlnois,prr,e:vlá. ) 

Všelhrd Je 'VlellklÝ\ITI 'neplř,ítele:m' splo,di ,a vláJ:Jeikl. T'ak plrravÍ: ,,010-
binémlu ,a Imlúdrémlu v'še;hio 'pirvé 'J10IzJu)mietm ziklusi,t,iJ Isl;ušile Inez válllku 
'neho Isú,deJm" (III. 7). C.aJsitlo dtlQ'v,áJn'a by'VlaJí jielhb slova, kt.erá! 
u'Viedl V' Př,eldim:l 'll!vě "K'n[:hl :d!e'v,a'tlerýchl": ,,0 plrávÍch' rad'ěj~ než: 
Ol v:ál:kláclh psáti IS:el mj ,dh!de:, 'neb! v:šle1ml ďlO!blrýJmi m~Iej'ší, lUžiteč
n.ějšÍ ~ p-říjlemněj'ší 'm!á :bý:t!i :piokoj' Inle-ž'll . v.álkla; ineth i v:áll:k;a Is'e 
'He! p:no v,állkiu, alle plrlOltlol, :ab'y' 'z v:áJI!k1y ploikoj 'biy~ p'ŤiVle.dlen, zld'víhla! 
a je:s'Í 'sle lépe (Vled!le s'Íaré'hb p'řísUIO'vie) tř~ l.éta Is.úidtti la ISlnemlOr 
va1t,i, Inež j,e'dien rlOlk' vlá!leti', 2Jvl,á1ště doma a v 'zem'iJ Iklter,á,ž viáUk'a.' 
dbmáCli,e v:šeldh! j~lný:dh' 'l1ajiUIk1rllJ:t.efšiie, a il1iaj:šlkloldiIiv:ějš'i'e." NerkrolHkT,át 
dlo:vlo,M:v:á !s;e P1řÍ-silIOivÍ: "M'llčd~ 'plr1álv,a mlel~ železeml" (III. 23; IV. 11). 

SI'e'chet'niOlst Všdťrdlolva }evÍ :sle i v pléčd: lOl 'sinOlťk1y a vldOlVy:. 
Neplo ct!i'Vý, 'plolrU'ČlnÍk' jies t VŠ'elh:rdiolv~ V'r'c:hlolleml be ~pir,á,y í, ') je 'Zj!e v
n.éhb ~liOidiěJt h1OIr'ší a. lohěšleind!e nlež zll oděJI silJni6nÝi hádně!j:ší. Nebi 
zl OIdě j cli:Z'Í'm a 'ne1zin,áIm1Ýlml, ,a tělml, k:t e ří ž :n:aň pléčfu maJí Ia Ipinolti 
němu 'Se IOlpla Í'nu1lÍ ia jtelfilOll1t ISle hr á:l1!i:ťi m!o!h:ú, s :svým! v1elilk!ýtm Ine
be~'ple'č'ein!St'vi'em, iS pr,aoÍ ia IS ,Slt ra/cih\em! hé ře, ,a lle IOIl1ieln!nlOl tYJ k !tle ř í ž 
jiSú jlelhb IOb1raJně a vJleř-e p!0IriUlČ1eni, ploiď přilklryti,em' 'Oltdo'v~slk!éhb. 
la Inlajbliž'š:ieh!oj p!ř, á,t'ellsit'Vie: \aj plodl 'Oblr!an.ú pr,áv,a blézJp'eďne la' idlolma 
lÚ'P'Í ,a s:tateik' jilch~ !k1teTléihloiž Jest ploviinlen j~nÝ1ml v1šlem: l~j,éÍjnit)J Is;ámi: 
okr,áJd!á" (V. 33, 12J te1xt vlard1:SJI:a'vls~kiý). J!'nd.le: plřipDlmlíniá:, ž'e "vdlo
vlám' a :sirlOltk'ó'm ]s'nte vlš~dklni - Zl p'řir:o'z'e!nie; a :Z; v,i,ery plralVe Ikř,e
lSť,a'llis;k!é ob'ec'ně 'za'vjáziálni dobře Cí'ni-ti ,a jichl -priolti nelpr:a:vÝ'ml vš1elm!" 
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hrlá1ndlui a nikkfyž v p'oi1:řeb!á:ch! je neo'P,úšrt,ěti" (Předlm'luva). TYlY 
kdiOŽ 'll:ecJhltí p,r,aoOlVatQ ve pr:o$pě,dhl lSa'rlorfklrv, vyzýJV:á VŠ'eJh'rld~ abY; 
.plO,ruč·eIIlisltví nep'řJjímall (V. 33, 10). Těžce Inařík!á, ŽJe pravý]dhJ, 
ISlprr,av:e:ďIŮlvýdh' pior,uóniikfů jle mlálo. , (" Ta 'm'-Ísta, ikldlež mlarrJ !}J!rKlMí 
plolr,učnícJi bý:ta, j,eŠ'tě jlSú v nehi plr,<fzJdlnla" [V. 33.] IUlehlo. "mlnlolhle:m; 
ISptLe>Šle .uzříš kiobu hí1ú neibior 1.ab1u:f Č1ern.ú :lllež (ř,ádlné:hb) plolruč
ruka" [V. 39]). P řd'plom í ná:, Ž~ IS 1,U!š í vJ de .djě ,td~ nlež žleinlUJ itni ~Iorva,td: 
,,onen: Žiena t'émrěř kkl'Ž1cM ImlóŽ' jilné'hlo, mu.'Žie .mn/eti, o:tde jlŮnéhb Id~lti 
mi'e:tl In,e!mlo:h:ú, ztr,aitifeae plrvnieihbf' (V. 20). Ntlkldíy rneoipJomlij.f' 
vzplom enouÍ'Í pr,á,v a výjhlod!, íld'er,é pT,álvJO/ s~Jfiot!kU)mI prHZill,á \Tia, (V. 
38 ,a j .. ). . 

Nezllo~m'ná j,e\St Vše!h1rdl()lVa víra ve lS 'plra!vle 'd~n!OtSt. Doiblréhb 610-
'yjělk!a b'ó h, š'tlělsttÍie ;a jlehlor Ispira v:ťldilnlOlsJt v'žJdhndk:y, vYJS,vlolblo~ je :a' 
zlé Udi' cert i, Inlelš t,ěls/Í1i,e a j i ch! nep;ra viOlSt i vxd!yc1kly tOrt:s,uZlují a jim 
otpladujl 'klo luečně, Inlelbb zlde, neh!o plOWm! :až! !db prekaa" (VIII. 
11, 5 textu tvla:dIi:sla'vis!k1é!hIQ). "S'P:raV1e!dil~vémtuJ b'óh:, :št.ě.si'tie i plr,áviOl 
.plolm:áih1á" .. . . "spr a'v eldllll:olS ti a pr av1dě v;š'ec'k!a: ip!rI<Í;V'a, p 'o'má,hiaj í" 
(ll . 17). Něik:QI[lkfrá,t plřJzjniá'~á, ŽJe pO,h(pláh bÝiU může i ,spr,a,vle.ldlUvý!; 
'rilikdy ale ,oid!s'OUZJen (III. 13, II. 18). Důra:zně vlar;uj'e vinnfkly, lab(y: 
uplUlSt[li lOrd Ispprrů, ,ať žial;ují; Inehlo, jlSIOU Žla!lolV1áni (II. 17, III. 24). 
St,ěžlUj,e 'S~, že ~ ,nyn[le 'plO vše-m k1řesť.ainist'viu l žJalob:níci a znl<Ílše'č[ 
siúlklnomlÍ plhel~š j/SiÚ Ise vyzí.slk!a:Ii a z'veil!ebli[i a ImlnlOlzlÍ }e rákrl 
s.lyši'e, ale Inre.r,áldi is' nimi la s otoe'ml jichl lucipterenl Id\o: prekU:a rpójldlú. 
T/a'kIOIV'ý'ch' žalobinlík!óv la:zJniálš/e'ČÓ'V ,ne;ble ,s;né!slt[ nem)oihllol, zem!ě je 
slOtv:a drží la 'z pekil;a by Ji1ch' rád~ vyby,li ,3: 'nemloihiú, neh j IOIt,eeJ 
j.khr ludiJpler, k lterf }e.st žjailo:bin~klem: d!ohir~ch' b!yl, prol takbv'é ža-
110by ,a plýlch1u sVú j1elst do: p'riopla'S'ti 'pelk~:a' h!orrúderhio IS, nebe přes 
h laV'll :s 'svými ISpIO'llu:plomlo1dník1y ,s,tržen (II. 18, 12). Pakl-li· by ·~d)oi 
~ll'epřÍ:zJní kmetův pnOltn prr,á;v.u IOdlSloiuizleln byl, "rne'm:ůžle takl vielkté 
hanby a 'šJk!ord'y IQltsúZJeni,em' v'zd'e1i, aby IOlni ti'S,ídk!rá;t v:ě<t'šÍ, zldle 
1 plo'to'm ujíti :mlo!hlli ... " (II. 18 reoe:ns:eklots.trelecklé.) K nespra
veď1ivě oldsou:ze'ným !Sle 'Plakl oi1)r,ací " .a!by trpěl~v!o,M mmeti IUiměUi" 
ne v l.áni:e, ne v h~rózYJ lne v' ťrplěld;V;o ls:ti, v púms1tu rs:e vy1\é\r1a'
jíde, ;než Pán,u a 'naj'vyššiemlUi a 100aj 'splra'v:edl~v,ějlš ,ite;mjUl Sú(fCJi plo .. , 
mstu ab:y 2Ja'chlo'V1él't~ lu)m1ěl)ii 'a' jlelmlu, v,ěř.ůli, Žie jddh! 1ll<ť'vllnYJ jidhl 

k1řivldy "bťin tlllejHp pamsltÍ, klt'e:říž ;llraj:v~de !mlolCi" mlúid1r,olslti a ulmiě!n~le 
'miá. (IX. 10, § 17 textu KřižJoIVlllidkiéhb) . VzJpprm!oo:á! lo!siudlu FlaTa~ 
'Dlno'va, He:rlo!dle'Slo1vla la1:1d'. 'a' plr,alV'í : " plo'něvJald1ž těm ,~eli'k'ý'm In,elní 
odplUst.ě:no, vlě'z jirst,ě, 'že ty naidi tlOt š'a:n1ov:á;n ne'biuld!e:š!" ,,'" [I.le'bl 
nic lod Pán,a :najvyššd/eihb, bo<h!~ b:e;z p;ř~činx ,al il1:aidla,rmlol Inetndre" 
kterýž zlé H1dn, vysok'é, mlo'cné, llIeplr,a'v,é i :nešledh1t:t lné pIlOI ldiob~é' 
je:srt: zř.iť'dal, alby hyl, Ido: b:y utísfk1al mrUž;e Id 'ob.r~:hb a t'r~piil, 
a .dohrý, aby měl klolhlo, ah'y plř'eml álhral. Ne:bf Vž!d;Vdky z z~,éihlol jilch! 
sp'raV'eďHVý~ Inlema·eněnié Idobré p1řicház'Í (IX. 10, § 17 KřiŽlOIV~ 
ni dk:é'hlOt ru!klop~S1U). . 

Zvlálšt/nÍ dura:z Ik llarde Vš:eJhlr:d na p:říSa!h:u, k1te:r lolU Ina::z;Iýv~á~ 
"nlejvětsí pl~mlo:cí !kl .srlOlyjnláJní sv,áróv, p'ří .a Hdis'klých: rló'Zjt1lVc'''. (I I. 
28, . § 6). Ně'klo:ldk1r,árt d1olldá1djá, že "klOl kř~v jsa p;ř'ísahiu prlo~reldJe, 
-žádný Idlú1hlo nedlělcflí 2Jdle m'a' \sl v.ět,ě". (II. 23, IX . 10.) 
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Oplr,alvidlu plřle!klv a;Plujle Vs:ehlrfdll v vřle I ÝI dt sla,cIDál,n í. Ne jednDlul 
oIri)suZ1u}c o!b'vy)dé z'vět'šQMá'nlí rloihot, zle Srl:ra,ny 1pjálnů a i Ido1klJadlYi 
ploctáv,á, k lde !s:elďláai' (v k !raji Pr;á:ch1eňslklém 'V Čedhlá:ch' a Zá:biíežští! 
lna: Mor a've) plrlOltff n'elSplmJvle!d!U vjé: vlr'dhlnloislti iffiloldÍ piolvstaHI (I V. 4). 
Jinde! s'f,ěžuj'e ISff nla Pláiny, ž'e ,;skiuPlu,jí zema;ny, a 'S~dla zemaJnslk!~ 
bioří, tVrze ;a 'Zjwmlkiy 'z1elmkl'nlskI6 ikJa'z'í ,a iS Zlemí s,rolvln:á,va'j'í ... když 
pia 1JQffi' sd,eldJl 'ZJe!mia:nsik~dhl m!nlo,žjs:t'vi e piř ie ld!šllllé Vl ik:a židé m 'kr a j;i }es t 
ZlbořléilllO ,a za'h1azlen'o . ~. IX. 10, 12 ,,( r.ukbpis, Křá~o'Vlni,dk'ÝI i IUlni.., 
vCir:sii'ní). Pnoltlo' vielebí ~ pálny KOrS'tk'y z P!ols.t1llJpiC' (v Za'vřlenie 
p:r'v'ní r{~!cenSle jim věnovanlé) žie . .. "Hdu b:e2Jp1r,áv,ný:ch' a ZUIO'V:U vy
m'yšle'nýdh -rlohoit nieuk'l.á~cUaj,Í". S dhUlolutb:o;u; uk'azuj'e, že li plře-dkOlVié, 
c!hlttJdý,c'h na Sloiu!dlu 'Uej0PfU1s:t:ild ,~PláJnie!ml z l,a:vi'c", 111Ielmajií-,lU, svýcihJ 
piř,átel tnla ně pamla:tujlíc!e~ (II. 18, § 1). 

Krásná ISIIIOIv,a plrtQiuá:ší Vš'elhird' 'Ol přtáJtlelstV'Í. nNic' takt 11?1110-
m,ě,nné'ho 'v 'tal1Jo létla ine!ndle! j1a:k1o: pl řiete't, Ik'terý'ž' se <ClJlúhiol Med!á, 
ISlotva :S'e 'nlal,ézá a nej<ti,ežle zaoh'O~á;n b~v,á (VI. 35). U'k!éLzluj(e,. 
j.ak p:ravÝi přítel ploZlná :se. v neštěs,tí. .. " Ineb! ffilr.a:V1endi z:wjWs:t:é 
db pr~zfdinÝidh' Is:!t:oldbl nikld1y ,ne;l,ezú, taikl t ,éž' '.I( ČIllolvěl"u O< ziblOžk 
plNšlému řfi ,edlklý sle plolsta:v'Í pnete'!" (II. 18) .§ 1). 

Všehrd - ,s.ám 'bý;valý úř'edrn ~k' dJestkl zemiskÝ1chl - nejedlnou 
10ib'r,aCÍ se: v s:v:ém dne klu svý1ffi1 'b1ý;v'al Ý'ml Iklod'egůlml, aib:y plOlulkálZla~ 
na j:ejidh plolvdnlnlOlsti, plr,áva, tneblo Plol~tk'y.. I tyto '}JlOu!kla,zm jlSlOlu 
zla'j í:mlav y :a m!nl01hlé z lIlIi dhl prs á:n y j:solU :slkiorlQ' p:ro dlnlY id(ne,š:n~. 
Tak připlo:ffilí:ná úř:ed!ní'klů'm, "Zle 'nej'S'ú pá:nl, než všie IOb1de a všedh 
Hdí služelblním; neb' 'za to olei) Hďí k l živlnols:ťj svié pelni:eze a\ úprr;atlk!y, 
berní, a to, jlles1t Jidh~ , j.akbž ča'sltIO\ slý:chaj'í, plluh' a, vědlěta :m'ají, ŽJej 
lne' pr,o ně 'dlslkly, ,ale i IDina i .dslk!y pr,o Ud~ a prlo, vŠledku lob~e~~ 
Vš['e 1!em,e j;sú, ,a1Jy vš,e:m' (nerbi j'sú vš~dhl sl;uŽle'bllllkfil, plolněvajdlž 
Iklaždý; úř,ald :nk j~nélh:o :nejnie, .než :služ'b!a všem), k /tož co ,u dle skl 
mnuti máj;í, slúžilii) ISle vš'emli Hdm'i' bez Ik'řiJkóv a Isváróv v! j~d}] 
potřehy, pro'Vlo'llO,ě j~akb služebníci _ mJluvíde, :llIe iklřrulr~jí'de JalklOl páJni. 
Taklé 'k' 'Msti, ,p:ánóm, ryt~eřs1vu i všd,e 'obd, chludiém!u j,alklo, Iblor 
lhlatémru, 'k iaž!ďý, úřeidlnrk~ plří'Sahlu ;dělá, diřd'eve, než sle v úřadl IUlV,áž~) 
ale úřediník'óm piřís:a:h:y Ž!áJdiný nedělá." (IV. 2, § 15, 16 textul 
'Vladiilsla'\Tisklélhlo..) Ořeldlnkl 'u dles:k , k'teří i v dlob'ě v;áIl'ečný;chl Ine
poikloJů úřadu :svéhb ,op1o:u'štěH 'll,e:m'aJí (Vll. 25), jISO:UI 1pIo'v~nlrui 
"In;ajm:éně d!V1ě ;nehlo 'tři 'hbrd~ny ldiooně vytrvati, ljdli tu čelk:a,ti, Inle 
od lidí ,če!klálnli 'b~ý.ti" (IV. 2, § 1 O ~'extu vladis,lavis1kléJhlo'). US\U-
2Juje, že' iněk1tleří 'vstt,u;plují v úřady J,ab:y tlU1cťy c!těni hyl~, inezna
jíoe tlolhlo, '~e 'V'zá,dnrolslt ne lod úřaldlu b'r,álna, Inež úřadU! od' ind:C!1}1 
k idyž :hJo IdJo;sáh1nú, má přidána hýtff. N em')'1s1 Slohě žá;dlný~ lab!Yl 
uřadem byl vzácnějiší; ,dOiS, k : úř,ardlu plř1Iue:sll, tlO' v Ině:mI 'm!iieJti 
budeš a viece 'nác; žáldfné'hfo oidJěv Inedělá l'ep!š ile hlo, alni v'zácněj
š:h~hb, též d' úřad:. Nebo k ltož b'ez Úřkld!u\ jest) sl~obbdlnÝ' ,a' soblě 
\l1olný! jest, ,ale Ik!tož v úřa:dě 'jest, v s1ru,žblU' ploidJd!áJn' }est aj j\ilž! 
:n:eme sob:ě ISIV1olblo,dln:0m, Ine'ž jilinýdh1 y.š,ecM služe'hln:íkleml." (IV. 2 
'text pio:s'tlU!ptidklÝ'). P.ečIIDV1e vypislUj'e' Vše'hrťd plopla-tk'y, k~erýJdhl úře1dL 
!níci za :sMé ' 'V~bny m1aJí pIO'ŽJadb~atil' a ,n;a'P'0im1In:áJ jle, ab'y ,~Hdi 
1t1<ep'řet'a1híoiV'ali., než ,na plřísia'h1u ,a diušli; pla:matplvlaH"., (VIII. 47", 
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§ 4 text plo,st,upkk}lJ; VIII. 48, § 6.) NeljledlnlolUJ zJvI.árš;tě vY,tý)k;á! 
auto r pio v:i1nnlo!Sti Ú ředlOlí:k!ům:. 

Zmrí:nk1y 'zaslu!hluJlí d časté :stť/zkly na plřít.olffiin lo ls:t, ,Si nfrimiž 'Ve! 

Vše~h'nlOi\~ě IcHle ISle ISletk:áv!ámle. Vane t. nklhl Oipir;avldbwí, .'nle,~plolkb
jeflloiS't IS ,ť' so:uča'snÝlm 'stav,elm!. T'a!k! pjr;alv1Í v k;niih:áidh III. 21, - § 4~ 
žle .o. úkl ad'edh, lis t,ech~ 'neVlě r ádh' la neuplří.mlnlO:s,ti za předlklů InID
óe1hb slyše'td )n~ieb'yllO, ,a!~e niy)n~e Zla IflIa.jivy,šlšire m'Údrlolsrt Ise III ine
'k'ter)Pchi drž'í .a Idio.'b'rotla a 'sprave:dldv;á: upř,frle 'mnloSt zal 11!lúplolst JSle 
ploJk'lá'dá. A jliž se ti té.měř ' inaj'lép!e vš,uid'y; mlaj:í., kt.eřÍž' n:aPiéiPle 
dlolbr.é znášetd ,a 'všem v'šle1ho, p1o:takat51 ulmlějlÍ" 'a p'r,o lst-ěJ ldiflUiZÍ tomlu~ 
co s,a,mi dělajiÍ, jfun:é u,čř~ a' tak! Idh'ti,e m}e1:i ,g,vé 1 nesv'é .. " V JJPř'elcti
m l.u v,ě'" s tě Ž!Ulj;e si lO'piě:t na lalkb tu, j.e!d'notJ1iIv1cu, k 'ter,á plŮiS;oib í" "Ž1e 
k a'žxtÝ. sobě r:ad1ěj!e :než ob:c;i hv Jest, :a sv;é:hb vs,i,dklni :hIllerd1iel,: 
ob1ec1nielhlo ne k~ažidé.mlu /Sle ch:ce". POld:o,bfné 'stezky !naj!d!emle :i jilflldle: 
v "K'nů ,hiádh 'dev:at,erýJdh'''. Ji!ndie: "V této, Z1emi žalo<b!nícd ,a zln'á,
š'e<Či -súk'TiommIÍ 'P'řlerIiš j'slúS!e tolhb ča''s lu zive'l'ebi1i ta 'mnoZÍ je r,ádl 
slyšj:e." T.aki 'v 'kIn. II. 17, P'r.; III. 13; VL, 39, § 8 ("neh Iny1nrue! 
Hdié 'vi'ece Istate!k' !a z'bložle, než přMely md1:uj'Í.... Pro piemiie:zre 
takié, Hdié 'nyněj'ší m'fi;o:ZÍ n'etoH[k!o, -naldi p:řietele'm;, a~e i ;nad! s'vú 
ctí nevěrně lU'č[ln~ti In~c siObě neV:áŽti,eJ.") VII. 34, § 3; VIII. 33. 
Nedostate'k' b:e:zpleč:nosIN v ze'mi', d iotkaz'U,Jí i s.kw'a ,kl p!á.n ,ům' KOis:t

:k'Ů'm v "Zavř-e:nj'e" .ardlr:es.oiv.a:ná: ll' .. že pp gru,ntechf VM,stí 'VžJcflydk!y 
k!až'd!ý plO!Celst~n:ý, isv\obiold:n,ě viC: dn,e -j V nlolci hezie všilc hlraniÍ j'alkléž 
kbliYělkl 'zbioižá1e v'ésti Inebb h!n.áti ,a (jJa:klol helklají) 'Zlato Inal h~a ;vě 
'uéstrr, be,z :š'k!old'y Ul Ivšteli1klé'hlol nleb:eZ:ple'Čienlsrtv[e p1r!Olnésti mlóžie:. Ne
takl plOl ci'za'elc'h: gru:nhe'ch:." Zaj:ímla.ivá, jSIOlU Všeh:r'dhv,a sl:o~va, na: 
k!tler á již dr. H:er. ]i:Jie!č'e!k' .*) p!oruik:áIZla I, 'V ~dbpii:se B:ohiusila viOIV'( Ha J 

ISlilšt'ej.nlsikléJmu z Lohkio:V1'C uv:edleiflá: lJNičem1u se nen,a.učiti,sklo'r.o 
jle 'pirý Iužiteloněj'ší a ch'valnější, Inež minloihlo lna lUlč-e.ní ']JlobÝ1v'a;t~; !" 
Tím !na'r,á1žÍ plahne lna plolm;ěry ude'Slk ~ 'zelm'sklý:chl a' mbŽ!né 1Í"J!n!-
td'k~y s:e Is,tr,~ny pianlsiké. - ' 

VŠ'e!hrd., '~n:am,e'nHÝl p!r,áV'nlík~, je v celém IS'vém' IcVíle _p'ří1klrýJm 
'oldlplůrde!m' S!plolrů. NejleJdn:ou :s:v:OirnolSlt "':Y:fliáiš·í; ,a' vlt~plne \Ulklazlu~le, 
Ž eJ "s ViD r:nlOlsit í ~najffilelnš'ile ve ci vY's'Olkb zJdhlázie jí J Ines,viOlrinios:t í In!alj,-' 
vHčk pa:nlstv~e, i kfnáillo:vs't:v'i:e róz!nIO' sle 'riolz'dhiálziejíi.:" '(IX. JO\") 
I :př:ed' uzavÍr,áJním :spio1 1k!ů, !k'tené b:yly z!dfro,jlem; 'č:alsltý!dhr ISplOlrů), 
'Varu je la id]QVIO l,wviá; sle 'hlelSla', . teh1ďy již hě žn,éih1o!, "Bůih' íSt'Vlolř~ . 
v:Orľky, :a 'čle:rt spolky!" (VI. 14.)**) O duch1u míru:miQlov:ném a 'š~ !e'
dhletlfl:é:m ' ls'Vě(ljN [I 'tIdtlO ;mÍ\Sltloi z kinah VIL 7.: lJNeb 'tIO! 'kla'žJdy' člolVlě~ 
má a plolviln:en j;es{ jinému k!ažtdémlu z ,p;řitrlozelnie 'č~:OIiti chlde-H 
ta čl,o'vě'kla 'a inje 'Zla hovadol zlós'tlalti, j3.:kio': U IS vého ohlně ;d:áit~ 
lols'V'iletl,ti, celstu b~l/Udíídemlu. ,ll!kláIZJai:i, stř'edhy ;a ld:Olmu Is,vlé:h!o kia:ž-

* ) V .úvodu k vydání M. V. Zle VŠlehrd ,,0 'p'rávích Zlem.ě ' teské 
knihy d'evat'ery". Praha 1874. Nákbdem Všehlrdu str. XI. - Táž "Pped
ma.uv,a" otdštlěna v Pr.ávníku 1874, str. 721 ,a !násl. 

**) Fakticky 'se V'šle'hrd sám jmlěním ,SlpofflČil, a to 's vi.aist.nÍ matkou 
již roku 1483. - Srovnej: F.r. Čáda: Vi/ktorín Korn<el Zle Vš eh rdi lna 
pra'žské undvlersitlě,. P,amátník Všre'hrdu, Praha, 18, 'Str. 265. Zvláš·t'nf 
otisk str. VI. 
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rllému plo,c:e,st1némiu přdeiti,! ztr,áit~UI navr,á'tit\i, !Čl též ISlViěřeJnú 'věc Zlals,e 
,dMi." . 

N:e'jeidlnlO~ j~ž plo,uikla:z01ván,oi bylo na Všleih!r1dllv " i řrelÝj z:áp)aa 
.v last!elue Ck:ýl. *) Doikia zuj~ j:e j ~Ikiu:tiky, k1dJy ž p!ř,ek:l ,áidlá, Jan a Z~a!t\O'
ústé'hio Knih'y 'O nap!m:v:e:n.í pa:dlé'h:o', prro:t'o!, lab:y InletoHlk/o· Ř'erkJoivé 
,a Latň:níd', al:e taklé i Ce'~hlo'Vé !Čl Slo:v:áJCi ř,eckfé lUč~tde mlohll,i čisti", 
" čtúc rO,ZJ1i~mětd... Neib j!a'zyki čes!kiÝi inen~e tak úZlkýj, ,ctni tak Ine
h~,a.dký" la'klož ;se něik'terýjffi' zdlá. Hr01nlolslt :a blolhlat:stv1le }eh!o z tohio 
m'óž ploz:náJno b Ýiti, že' éo'ž kloH ředk:y~ což ,~oli lati'ně (o ně!mlčlnl~ 
nIÍC ny;n:~e In,eplraJV1Íiffil) Imlói piolvědi eiuOi bý ti, tOl tléž i oeslkly.. A Illten ie 
těch 'kinih ž:ádlnÝ.~h: ř,e:dk:ýlch! aini l ,at~n!slk1Ýlchl, ,ab:y v čejs/kté loh'r,á.
ceiny hýjti nemolh1ly. Co !s,e plalk~ hllaidk:olS:t~ j!eh!o: !do.tÝiče, Ine,viie!m,,: 
by tak! :výmllUv!ně, rt'ak! o:zJdJobině, tlak l.a!hloidllllě vš:ed~ol jiaizy:k!eJml 
Č:els~ký.m PlON,ědJi!eno b:Ý1H, nelmiolMol, j;a1kiož ř'edkýjm nebo l'a1Íi\nlSk:ý)m:. 
Bychlo,m s!e rtlOUiklo, 'lsln:aZili a jedna, .m imloi idlrlulhl6 dhlv:áJtaH, ab!ychbm! 
jleJ v.yzd'V'í:h:ald,: ,tUlda:e1ž hy j'a'zyk: oes!k!ý hbjluý), /m!nlOh1ýp v'ytř.einy a 
sdJ1e IS'V ě1: l'ejiš'í vdrdrren biý1t i mlóhl l' plullé rOiv.aně j-š í. " 

St'ejně známa Je j Vše1h'rdlo'va l11e:n:á'va!st k i NěJm'cum~ tehJc~y v Če
chláchl 'yšeiob~elcln.á.. Ji přoen; á;ší. i lna jla'z;y:kl n,ě'mecik!ý" Ol nrě1m1ži VI ÚViold!u 
'k' 'sv:ému p:ř!eikiladu J'alnla Z,laitlo,ústéhb pr,aJví.: 1JN ěm'di, j~lch'ž jlaiz)'1k 
tak :dr:Slua t ý" :t.ak: Idlr!e1pla:v:Ýi a' tla1k ne'r1olzum1ný j:esit, ž!e }edleln s dlnu
h!ým' mll;u,vě, Němec s Němldem, lSlOhě častokfr.cút Inlelrjoizjumiiev(a~lí, 
,avš:ak' j:ej ~n; ;aŠ'eim:u na plo,tulplui šiřd!e a trú, t!alkl Žle i latinská. s-lolv:a' 
veň vifnuš:ujJ, ,aby v'žJdJy jlél:~y~! jddhl 'b'yl Idio rs'ta't'~Člněiší ;a hloljnrěJj!Šrí , 
a Če!hIOŽ duma n.elm-ají, IU súsle\d(óv, ~ dobřie dla;lelklý{~h: vyhle!dlá
vaj'Í.." Jir'ečelkl *t) za.st.áv:á rn,álz'O'r, že nre!n~áivls't ta :nep;l:a!ti'la, :Clel;é 
n;á:r'oldlnlolsN iněrmerCklé, InýJbr'ž t !oUklo- Něm:cuffi! j:atkol 'dZlOlzlelmiQům . 
v Čech:á;ch! ,a dlolldláid!á, jra'kl Všrehrd dh1v;áJlí :n.ěmlecklo !u ,vZlc:těillan1olst: 

.1. jejach l.álSik!u Ik! rddlnlém!u ja'zy.~u. k1 d'o!k.onCJe 'za v1z[o,r kraj',3.lnrUlm\ 
~e JSltaví. N árzlO'r:u tolh[oitloi )rest se přidJrŽ1etfu i z -tolhlo dUyiod)u, ž.e 
Ind:k!cLe - až na Jeid~:nlolU 'yý;j ~mkiu: - 'v: " Klnihláldhl ,dlev'a.'tle'rýtdh" 
p1římol proti Němcůml Inle"~}'1stu!p lujle:, ný!b:rž v'ždJy 'Ó'ls.llOivině dZlOI
'zemde iUV:árd'í :a Ně'mldi :nelhyli t'ehlctiy v' čes:kléml s ,tátrě ci1Z~nC'i Jedli,.. 
nýlma. Ta'k' ci'Zlolzle/mici vyllo'uč'ernfr, jls,olUJ z: úřa:ďlů ziem:srklÝ,c1h f

, bet 
pICYV\O 1 e'uí k 'r;áilio'Via n:emiolhlolU rnalb!ývia ti s ta,tku 'Vle Sit á t ě altd. 
V krn'ihiách III. 17, § 4 (t1e!xtu vl adis I avlskié:ho) plravÍ: ... "nlelb 

-'žáiclný ci:ZJolz:elmec pirlO' d!obré čes!k:é dO' Cechl sle me·ohrad 'než' 'P'fO 
iuž:itlekl svój 'vlalstní, Ik1t!e;r:éhbž když' dlo1s,álhlneJ 101 Zlem:siké d1oiblr'é! 
IObieclliÍle 'm:á:liOJ ImysH!" - Na'p!r'o:t,& t 'olmlu O'V'š'em: V k!n. II. 27, 
'§ 1.. .u'T,árdí, Ž'e Ně'mec nermtUž!e by;N IO-č~stníklelill' . - ~Du,r,a'zjriě !zla
zJ11iaffilenávlá, že 'V;eišlkiery Id!elslk'y Je:n jrazJ1~e'ml oeJsk'ýJm v,eldle:ny bý!ti 
m:aJí (IV., 3~ § 3; VI., 32, § 5). T,ak!é -dílo' 'své věno,v,al rVš:ehlrld\ 
"kl užHIk!u Cech'ómJ zvláště dJobrý~m: a ,u :p1řdem\ný!ml (IV. 3, § 3). 

Pr,ávlnjdkiému diůJm'yslu Vše'hír1do'yju, :s,vědčí lO!kio,lnols,t, Ž'e '[ne
}ek:lilliou piou:k:aZlurjle 'v idHe sv:ém na vóH ,a úmysl, s'mlo Plo;d: v(['-

* ) Sr,ovnej : Atq . Sedfer1:: ,,,Po dvacet,ilp;ět.i lleteCh." Pa'mátník Vše
ihrdu str. 238; j1r,eóek na n. m. 

**).Na uvoed. místě str. XXX. 



v'elm p:r,á;va ř imlsk!éihb. V !kn. I I I . 21 u V:áidí, .!, že mn o,hié js Ú IlliepJr a
v:as:ti, l11:a klterýdh1ž 1ge netOJ!!ilkb -úč'~n~k :skutečn,ě dJokolll'élll1Ý1 a Ido
vedený, plomsltú plrlálv 'Ploiplr,a1v:ujle, ale taiklé :Slám' úm'ysl ~a salmlal 
vóle, p:ří:s1nlo lstÍ ,se -p!r,lÍiv mstí a k láže/' Stej:ně v kin. II. 17 [pravií: 
'''o .. /blude-Id prOitli " tolb:ě ,ná,le:z iUkláz:éÍ;n PIs,aJUÝl v ;lde!Skláidh~ lnletblol 
pr,ávo ps.anlé, · ].e!žt:o by zř'etedllně priOti t;oibě st,á,lo, V tom !lTIitlJsiŠ! 
ne k ' 'pls'aní., i11lež ki Úlmy:s:l,u 'a! k' vóli těch~ lklt'Ol jsú In,aJleiZ ,nebol 
p1rá:v!Qi vJintá.šeld, Hledětfu." PlOldiobně v Zavřenie :U.V.<Í!9.!ízniámie: ~
t[lllIs!k:é přÍ!S.IIONÍ ,slovy: "Na Ikite:réž!tp, ,sam~é v"ól~ ,a chítěnÍ, 'aj Ipiři 
yeHfkyc'h v,ě,ce1eI1 'ZVMIM,ě, dbsU jest." _ 

Všelh!rdJo.vě v'íř'e ve splravédilnlOisit pilně !91dIpIOlvfd:éÍi údt!a Ikl ~p~:ár 
vům, patr'ná z k:až!d!é str,ánlkly je!hlo ldiíla,. NeuS't,á,~ái IOb:d!ivbv!aiv 
předky. lk't1eří taik lduffily;sllná p'r:á",a vy,my:s,lehl,. Nejedinou diOi\T!OLIáJv;ál 
se de:sk' oihlnd I ých: ,a ze1leJiý1ch' (I X. 10, § 3) a OIS tře IOId:s,uzuýe 'Vle'
lšJ<'ery TI10'vo:ty, Iklter'é nk, dle j!ehb In.á'zolru, 'Zlep'š~'ti ine:ffiiolhblU~ 
V kndhiách III. 18 .pJraví: "Ne Jediné, :n.e Q~Ttó~e nebo, i:rolj~le, :alel 
nečí(sllllé, dlolkioln,alé ,a ll:S,r,avičné dhv.ály j:sú hloidnd' staří Cedllolv,é~
:spr,a'ved!l,nlos:ti pl' á:v la obecné'hlO' ze:msk'éhio, Idbbréhb př[eHšn'í \ma-
10'vníci, klt'eříž JISÚ t -éměř nad laJd!s!k'ýJ ro,zum:, In~ď v'šdikú mlúdrloiS't 
lid!slk'ú takl !Spir,a'veldll~vá" ta,k ,d;onrolnlalá pr,'á:va vyh~~dla:ti, vym:Yísífi.tij, 
vydati :umě IV , V kin. II. 30: "Byehr :sto ja:zy)<IÓV m~N aJ tdikéž ústí;)' 
ž'elez:ný, Ma'3 a měděné p:eNe, ,nerrnohcr byen ~na vymdillrvťti, laJn~, 
vYPIS,atj, jla!k:é jlSlú chrwHy hiod!n~ Cechov'é staH, zemi oesku 5plra-
vující, k~:eří j!Sú tak' iS'p'ra\TIed'H'v,á~ tak :dolsta't,ečná a tak p;Q,třeb~niál 

,sobě i d!ěldacóm ISlvÝ,m' plr,áva vy:m0"sHli." St:aH Ce!chbv.é -:ne:usi1:a',. 
11lIO'V~11 P!rý nic h~z pří Člilny, lnic n!alichíem a ště,s1:í:I}J.I (IV~ 14, § 8)., 
nii C bez rOizumlu (VI I. 4, § 1 O), n±c ln,ald!a;rmlOl (I V . 19) lne lna jleldJn;U\ 
s!tr anu to ld.klo :ha-edí de, ~:t!l e p[1ně l11a vše ckry ISlt r:ainy, se loÍOra:de jí Cle; 

vtipině, olpatrně, iSpraveidlfuv!ě a pioik1ud: Ž!e j,esfi: m:o!h'llO: Qý;ti, s 'llIwj'
menšími 'z,ádlavami (IX. 10, § 2), ,s rlo 'z:uJm!em~ s ntd'ú :GlJ oplatr,nlostí 
vl:eic'e než l~dlslk!ú (IV. 19) p;r.á!vla na:l'ézJaJli. Se 'S:tejln!ou úctou 'k p'řeid'
!k!ů;m 'mluví ViŠ'éhlrd v' !kIn. VI. 34, § 1; VIII. 33, §' 7; IX. 10. § 3. 
Úz!kiois'tU'v,ě ptř~hlIíží !kle iv1š,em' zlm1ěná;m, 'které pŮ,vlOtdinÍ, s:télJrlotbyl[ýj 
rálz \o, 'hlro'žuj'í. "Ale h1neď všeUklá plrlo;měna zŤfrle:zenie sli:'airéh!ol mJy1S1 
loiOr á~ž!i.!e la iUšff /Ur,á žiJe !" (I X. 10. § 12. ruikbpas: lk;řirzlo lv'O~Jdl~ý) nebb 
V tý,dh'ž IklfllLhlálch' V' § 14: "To n y:n~le Jes,t změlnělll,o s' užit:k:eml pló
V'o:dJe m:alÝlm', a'le ,s,e 'šlkloldiú plolhlnan'ého ll'ema.J;ú ... " Jeho Iklolll' .. 
S'e;rvat1lSmlU vlastlní jsou IS 100va: "Př~lďati }est 'užitečněje k 's:tai~Ý1m; 
'O,áletóm tď,síe 1J1101VÝlclh' 'než! jled!en -z:ffiIěnilti JI1ebol IUjaeťi ,aJ mlnlolhiem\ 
uŽJiJteč'ně}e a l,épie }est, někfterÝrm: tlOth!Ob čehidž jSlú prvé [l~elffiJěl~ 
j,elštt 111 :ť!m~,et~, nežli vš'e;m vóbiec to', což· mají dhhré:h!o: IS ve1ikYlm! 
Zllýjm obedn~ejm 'z'ťr,atHi. VI. 34, § 5. Pod!oib1ně Ikni·hiY IX. JO~_ 
§:§ 2, 3. - Rušit~el plr.á!v je 'neJvětším llIe'p:řítelem ZJem'ě. ",ŽádlnlÝl
nep!řít'el a th:úb:de 'tak! lš'klod'ný zlemd :ne:nl,e ja:ktO ten,kbOlž iSle InetlO'
l[iklo o. tlO plolkuš~'e, ,a'l}y 2Jemls!klé dloblré s'VévblnlostÍ ISVÚ. Í'u;ši1J ate, 
taklé pr,á'Va, jdma,ž ze,mlě !stojí orl s'tano,diáivlnla~ smie Ik\aiz~lti" iVIIL 
26, § 1. Vš'ef.hrd r,áid p~á,vy se zabiý1V:-ít "Ineb! net:olHkb užWtlkh.l 'Všechl 
a' jedndh\Ol 'kIa'žJdlé:hlo slúŽ'Ěe, ale ta!k'é i no;ruml 'OISitří a 'P!alměť t~rldlÍ" 
těm', 1k'tlOž 10 Ind,ehl častlo, m'~~Het. (VII. 30.) 
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S pibl~lbolll V'š elh~d vykláJd1á, že lO,ešlechet.n:olst ldiC:i!s:klá tlol ibiy,Íla" 
proti 'níž se mtuJsdla spk>ileČI1JO!Sit pr,ávem IO lpatřit. V iní yj:dOC vzJn'kl 
,čf pů,vlold pr,áVía, k1dyž 'čas-to pK>:uk!a:ruje na slt'a~ré piHslo/vÍ, Ť.e ,,'Z! 

zlý'dhl I()ib:~čeýóv ,dld,blr,á plr;á.V;a se I:oldí! (IV. 13, § 5; III. 21 , § 1; 
VI. 37, § 4.) Nejled!n/olU zJdur,a'zň,uje rovn'o!stp]iáva k le všem. ~ ,Všelffil 
pJr,áVlo ro:\1né. isúdlové '~šelm jleldlnlÓ/s,taj:nf" (IX. 1). V p~áVIU ~;bolh:a,tÝl' 
před chu/dým, IdhllldlÝl plI4e!d 'bloih'a'týlmi inJe ll!ťlmláJ" (VI. 32). ~,'OolžJ 
jeidJnK>mu IS:le n,a'l'czá, všlem v t,éžie 'Plři sle 'na'lé'Z,á" (VIII. 2, § 9). 
S ruMn e:j ještě: VII, 10, § 7; 1. r~ukbp;is, !klř~l~olV/njldk'ý) I II, 1, . § 2; 
II, 9; . VIII, 13 (a{ 14 . . T,ě,ší žaliO!va/ll!é, ,aib:y nd~klaij Slel ·'ll 'eplřfzjn.ě[ 
SIOUGUV ,a plra:ví, Ž!e ISlOlujd'dolVlé nia: Sitr,any; ,,:n!ej~inač, Inéž jalklol lIlja . 
obr,a'21Y ;malov,a:nJé, řez.ané~ 'tes:aJné Ineblol ry;té 'hiledlile (IX. 1) neblolť 
lne :oslOhy, :al:e p;ř:e s~údí ... n~c i om'y'lTI,os:t~, inic hle z' rOizlm~y:Šalenie,. 
nic 'v k lV1ap lli~nk:ilézJají" (II . 21, § 11, sr,OIvjnlej II. 18, § 2). Ztl~_· 
r,a)zň;uj!ť" 'žje nk:i ISK>iUidlě lO[btě, !s!tmny 'dl,u,žnio' slyšleti (IX. 1; II. 31~ 
§l 5; I I. 17, § 10 .at:d.). P;oluČ!Uje, Jakl 'na slOiU/dlě v,éjslÍ'Í' ISro :sluš í :a PJOJ-
2Jl1jaim!ená:v!á', 'ž'e ,,'vš'eN'klá Vjá;žinlOls't a pravidla' idlržiá)nla lal zladh\oJvlálna, 
býjti má (II. 5). Zr,a21uj1e 'P1řed oId'bbj'elm:' "lklt 'erÝim!ž sV1é s'P'r,av1ediIlnJoi9tJii 

~ákl!nýi lleplo,h~plš:í (VII. 28, § 1). - St.ejině jaklo, na slo!u:dě, JeSlÍ VJe

~\eru 'ViáižnlOist Zla'dhlovati a Ikl úř,edlnílklftm: Id;~sik: (VII. 7, § 1). Desky ' 
~aJiýv1á Viš'dhlrG' "v,ěrnIOlUrs'~t:r: áižlí 'Vš'e!dh' v,ělC'Í Idb !l1[:dh zagsiaitÍÝ1ch} 
i vláŽelný,dhl, '" n:e'blo'ť IalstlOlvjé ISle pdtr,a'dujlÍ ,a mol" IOIhJeň i zJlodlěj' 
jům uškloimlti :móž, ,al'e Idlslklám :st'a'r,cY9t 'llIeš:kloldlí" mlolle :a: dh/ně Ine- · 
mají, :na 'Voldlu, ~na Žde'ZIO, žáldln,é p:éče nlemiarjí, z'loid!ějóm :se ~'lTIlějÍ 
(VI. 10, § 2). 

PK>1k'rolklolV1é, mloidlerlnÍ 'názJor y V'šeJhiirdb~y, Jehlo v 1 a~s.t,e,ne dt1ví, 
~ledhleft/nlOlS't, m IÍrulmiIlQv,1lI01s:t .,a lolplr:a'vldlo:v:á iUJp1římno,st, k1t'e!r:á svěicJ.IČí 
o diudh}u 1~la ISVlOj.i Idloil)u, k!tO\l11ě ohy.čej-llIeml, p'blsltavlilli Všeh!r:dla mleti· 
prVlnÍ mui2íe oelS'kié. I rytí z:á:plal n~ább'Ž'einiSikIÝI dloik;á!zlall slklu1tkieml, 
~yž z ' lat~ny' přellOZill IdlEa obS'afhtu náibbže.nskléhb, jaiklo sv. ]ainla; 
ZLatK>,úsi:éhlo: ,)<Jnlih1y kY nktpir,a\V1e!n:Í pla{l;léhloi", Cyp'r:i1aniů;v "Lisit 1<LDo~ 
náttJOv.i 10 plo'tupení sVěta" 'a "Výjldad' nla mlo!dlij,tb!u P,á/ně". *) 

Pročítáme-li P'/o'zJolnn:ě Vš'eh!~dolvo dH9, neiillvÍmle se, Plt10Č Ji.-, 
činský**) nazvnl V'š'elhlrdla In:ťljleln nejp-r'O'Slh1l1Iejším' p,r,álvlnJ!klem', 1a1Le .. 

----, 
Všehrdovo dílo V dějinách recepce 

římského práva. 
Miroslav B :o ih ,á č 'e k'. 

Má-li bý:ti 'zjev tak! plo'z:or.u~!odlnýj, jik:bi j'ťI r:eJdeplcJe řím:sk:éhJo 
flI",áva, vylíčen věrně !na k!tťlnémko1i ze s'vý;dhl s'tup'ňůi ;a db VŠ/e'dhl 

svých 'dUlSl:eld!ku) ln1ťllze 'p'ros1:,ě vys,e'kln'Oufii z 'CJeJkJovélťo: VýlvOIje /Ooffile-

*) -Srovnej: Jakulbtec: Dějli,ny, liter.atury ,česk,é str. 244" &r ah1a 1911, 
Jan Laichter. ' 

*~) Dr. K. Jličdnský: Vn-iIn českého rpr,á Vln i ctvÍ., Pr'ah1a 1865, str. 145. 
'přímo Ill'miělQelm. \ 
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