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ikltad ~I1Iormy Idlomá,cí, aby; ten IO!neln před'půls, práva dlolmálC:í'hb b:yl 
zJdlůvloldJněn j ob:dlolbo!u 'z tak! Idlolkolnaléhlo plr,áN!níhlo .s YjsltémlU, jako: 
j~ říms'k ý. J es,t to t ledy malndim:á,l TI í vli v, Ik lte r Ýl ř íimlslk,é pJráviol In,a! 
VŠ'e!hrda mělIQ, vl:iv', 'klt,e.rý' za!fliťlch:arr nej!z'nart:,e~ln ,ější stIQIPJ:Y; jle,llI Vlel 
z'P'ůsobu , rOlzHledJu ,a IQ!l::h!v'lášt:ní.m PlorO'zlu lmění, ISI :n'Ím'ž ,s:e Všeh,lr!d1 
sV'é'hlo, díla ch!ápal, ip1ra'dOlvláv:ajle! Žli.:v'é pr:á:vlo, Idlomiác'Í. 

Shrneme-U ik1r,á!tce: Vš!ehlrd pold!áv:aje 'k lni:hu, kitlellá Imlál s.Ioluziti: 
p1řeďle'V'ším pr,axi a s,álm' jlsla plO,výitc'e: pr,a'k1tWkem!, Zlaich:yclujlc 11lIáim! s't ia!\'! 
ZE:11J.1sklé:hIO p!r,á,va, j:aki IS i~ 1011110: v' je!hb ďobě IU zie:mislké'hlo SlQlUidlul zla
chio,v,á'v'á v e: Isvé témě ř InaplrlQlslté ne:pp rušelnostd ditZÍm'i vlivy. I lalIIl! 
'Plak, !krde It:elor,etlils!U,jle :a :kldle 'hb Je hlOl vZldJHální jk1lklol plředln í hlol 111u
mlaluilS'(Y želn!e p;ř~m!o 'v Iná,r,uč lobedniop'ráVíníchII11laiuikl, !rloIZlI~šluů\e plřte:slúě 
me:zi p'r,á~e'm ří.mlsklýlm (obecním), klt·eré'mu p:ř~\Z in,á~á vlšeoibiedl1 lějlŠÍi 
užit:eČ'I1l0ISt, . a prá,v:em, dOIl11:ácJím, Zlemlsik'ým, ik'terlé pilně 10lCcl11ujle Ja 

pn!viád:í t:eI0.r.et~2k'y ll1ia vlÝ,ši, k 1t'eré nem'á ,s1O :uidiolb!ál'liter,a,tulť.a 1l1tě
mec!kléhio', ba 'témlěř 'v'e'š'kieréhb !s 'tř!edbevrIQlpls:kéh:Q' 'plr,áNia" Všehlrldl 
j:e Ityp1e1m j.ur~slty :š'k\o.l 'ťlnléhb na plr,á:v'Ll řÍ'111 ;sklém', !ale v'zJdlě[!áv:aJjíCíhlo! 
plrá'v1o' dlom'ác'í, 2jŮ's:tiá'V:aj:e prr,á;v,ě v to!m :o:h:}edu ,Jen k lr,ásllllO!u In,~lplO
v,ě!d:í prlo, Ine~'skiutečněnÝi !sm:'~r v'ývo1je čes'k1éhlo' (ZIe'mlsk'éhloi plr,áv,a. 7) 

SkitrtečniQ!st, že Vš'e1h'rď za da'nýdl1 p1ř,e:ct:pokll ,aldlů Inep'řdjla,l dJol slv-é 
kln[:hy 'šmlahtelm' jJ'ř,edlplis.y dbecnoipr,á;viní, je Ineje!l1i z:nlám1klolu jJehlol 
s'iIlllIé ~nd~V'jJdlu\.aaity, k111el plř,éďelv'ším zlná\m'kioIUi ž'ivlolt'nÍ 'S,dhbiplllJOSIti\ 
zemisklé'hio p1r,á,v'a !a IS p'řdh'lédn:utí,ml k !diaJšímlu, vý:vio,j'~ dlůlka1z:elml, žel 
rece'pICie římls1kléhio práva neb:yla II mis - opla'čln ,ě p!rio lt~ v,ětš~l1i'~ 
stMů lJ1iěmeck'ý:ch' -.-: Z]le:v1elm v'yv!olaným' předeml plo'třeblo/u' žIilv'o~a 
a :s:na-d ne!dio'sta'te'čnÝim: vě,d'e'c'ky!m' p'ěstě:níml plráJV!a, dlolmládhlol, l<lile 
h'la'v'ně, bla tém'ěř v'flU!č'llIě j:eJd!ním: z pr:0'Stře1d'ku i CíJ.ů albislO~IU ,t&
sticlkié miolnar'dhfi.e, násilným; ,um'r'tvelním' dbsav,a1d;níhb vÝlv1olj1e . 

Literatura .. 

Dr. RUcthOU Klolss, ZUl' F,rag'e :nac'b :dje'f E,ntstehlUlng 'l~nd Entwi(.lke4 

~UIl1~ ,des 'ÍJlBhmisc'"Iílel\1 Her·rei'J,standles. - Praha" 1920. - SO. - stran 66. 
Dr. Kos s Ipokraču}e v řlešlenÍ lotázlky Ipůvodu české šliech'ty. Otázky, 
této dotk1 'se JJL v mlonolgr,afi.i" vlě:nova,né Zkoum;ánÍ p!Ů.vodlu 'šliec'My, 
g,ermánské (viz I. ročník "Všle'hrdu" 'čís. 6.-7 .. , . 'str. 102). Vznik š"ecnty, 
v 'pr,avlěku slovanském }est Inlejaslný. }est :neslplornlO, žie by1a: tu štechta 
aJ ž'e IOlebyJo demokratické floVino,sti, v inÍž :nlěkteH nalézal,i .w ,zd'í[ mezi 
výv'ojlem kmenů sIlO v,élJn ský'chl !pr/O'td !kme.nům glermlá~1Is.kým. Sko,1a Pal,al
ck'éhio MedaLa původ staVu :pansk'éhlo ' v nodi.nádh' k'ffiIe'novýeh' vévodo 
Uplplert kl,onil s le k té/to fhlelOrLi, :aR,e lPiozJd.ě.j ,i vys.l.ovd,l s'e pToti. neeh!á
va}e zmizdi starou nodovlO'u 'š'lleChltu a na }ejí mlÍlst'o na:sto,uIPli,ti š~echtu 
úřlednkko'U. Nylní iplalnuji!dí mÍ1nlělní mlá ;p'ak šlleehtu XII. st.oL za Sl,eeht;:.!) 
'pJ'edlevšÍm úřednickou. N élJ vŮ'li králLovlěi lby~lo, "cht.ěl-U něklOh1o povýšiti 
do tohoto ·s'télJYu. N,elbya'a t 'edy šLechta úřednická uz.avř,e.ným stavem. 
NeibyJIO také :přlesného nolZdílu m:ezd stav;effi! Iplanským a rytířským. W!e-
~---

I 

7) J aku!hee, D:ěj. IH. ~'es. 249. On (Vš,ehrd) 'pNj:aI pouze ocLj.i/nud 
'ploldněty hum'alnisti ck;é

" 
alte svý1m! úsHím razí modriě 'a šťa'Stně cestu 

6esk é rlen ad s a'n ci. 
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runs'ky se dO!ffi;nívá, Ž!e ipř'e<dlevš~m: 'ciJěJd['čné o ,sa.2lovánÍ úřadu přísedících 
zemského sloudu :by,l,o }e,dlnlOiu formlolu vznik<Íiní š,Lech'ty, kdežto ŠustÍ.a 
Madle Idiůra:z na ,úřad žU! Qlan.ů. 

Podlle lautlOrDVa .z!kottm,ánÍ !bY11a v Č,echáCh v XI. a XII. stoL 'šJ,ecMa 
riQIdlO,vá. J SIOU tlOlhlO !dolkilla,dem li :náz:vlY:, jlelž s,e vyskytuj í pro Mechtu 
v Hsti:n,ách: s'eJnLo.r,e:s , maior'es, 'k:metlOlllles. VykLádá také vÝZinam s10va 
lžup!aln, j'lelž mill ~n,amlelná tiQI~~ik, jaklO ",pán". Ovš,em li vznik rodové 'šLechty, 
jle ,sporný. Ně,kteří m.tní" že z ákrrlad 'ke '§1echtickýml r'odům daM mU'žové, 
kteří z,LskélJ!.i Sli z á'Siluh' a kt.eH vy,nilkai1i stateolliOlstí. U svých soukme-
1l10IVOŮ zí,skaU s.i úctu" }ež Ip'ř,e dházela ,L 'na }ejich sYlny,. Š}echta byla PIO
ld ládán,a také za Iplot'Omky Ibohů a henců. J.iní se domnÍNají, ž'e 'P'oměr 
'povýšlenost.i vZ'n['kJ z rlŮzno'sH k'm:enů Ia, piQIkoř,eními ciZ'Ích kmenů. Jiní 
M,adou vzn,Lk 'šLech'ty, v Iplatr.Í'a,rcháJľní zřilz'e,ní. RozdiěJ,e.ní ve S\plO'~leóe.nské 
tří,dy Ipoid~,e .nich IIlllá základ v f'Od~n,ě:. 

Autor kllOní .se k minlě!nl" 'žle IpIŮiVlod' óeské šlechty, jak také z názv,ů 
Ip'atrno (m1aiir'es Inatu" Sler:ior,es', supa:nli) Jest h lle,dati v nodti'nném zříz,ení. 
'V néÍ>č'elnídch jled.notlivých wdlů. Upio.Zio 'rňu}e" že zří2en~ jle IPodob:né, 
j'aJko nám 'jle 1.íčf KlD'nsta:ntj,n Plo,rlp'hyriOl&"glene1lQ1s (a Ibrahim i:bln J akub' 
v 'pr,av,ěiku ,sl,o,vanském'. Star,á .lfiOdo,vá 'šIechta 'fliezmiz ela, 'ný'hrž plOkl0-
řlena jsouc · mio,ený:m 'kníž,etem' zůsta1,a v jeho družině. 

K této kalpito'l,e přilpo1uj<e jdtlě kr,átká 1P10~ ,ednánÍ : Klei'nkĎ'nigtum 
und Ade,J" der fdi:nki:sche Adel, die Mt'est'en a;l,s Ad,el. 

Knížka KOIssova j,e za.jím:.1va Inejlen tíJrnl, že Sles.nah řešiti otizk'u 
'IJtŮ'V·o!du 'š~ lec'hty 'saJmostatné "Iný;brž také tím:, 'žle slÍ v,šímá i výv:o}e u ji.
nýc'h 'kmenů ,s:l'olvaJnskýdh :a Ipodává tím : Úlp'~nlě(}š.í IOlbraz. Dr. Ko,s.s dlo 
slp'ív,':t Zlde Ik ip'oldlolhným závlěnů'm!~ }ež vy~iOžlÍl ve své, puh!,ikaci 'o ŠIlechtě 
,g'ermánské. Bylo Ib~ vš,aJk Ihýv,al:o vhodlfliO" když aut'Or si vytkli z'kloumati 
vznik 'a výv>01 fpia'nského stavu v Č'ec'hách:, vši'mlnouU 'si také v dalším 
výv·oji rozl Í'Š,en í šLechty, ni'žší ,a 'panského stavu a zminiti · 'Se o funkdi 
'šlechty Vle vdejném život,ě. Rr. 

Dr. HoIhUlm~:~ 63ixa: Parl3Jrnlent. - "Občanské. 'k,nihovny(( sv. 11. -
Státní kn,ihoskl:ad v PraZie, 1920. Str. 32. - 16°. - Kč. 1.-. - Ba
x'ov,)' Ipříručky, jďimiž :slbfrka "Obča:nská knLhroVrna," byla zahájtena, u nás 
doibř:e z:popul, ár'fl'ěly.. }lest Iprávě j.ej.ich výhodlou, že jsolu psány sZo h!e m' 
přístupným ,i !fl!e1Iš,ir,šími vrstv,ám. I ip'OlsLledini d:vlOuarchová hrožur.a · po
dáv.á 'čt'enář,ům neodborníkům 'Stručl1ých ,Lnformací <O vZln,ilk u par,lame:ntu. 
Bax;a Ipoj:e.dna:l přledem: 10 historick'ém Jeho vývoji, vysvétli1 tu wzdÍll 
mezi 'jJanLament,em anglickým 'a, fra1ndo,uz,ským a klOnečně: narýs'Ovall :zá
sady :parJame.nta,ris'llIU IPiQInemav si Istať , .,10 v'LáJdjě. parlam,entární" rp.f0 
flIěk't,erý svazek IpříŠtí. 

PosJ.ední práci mož;no n'azvati vI~ast'fiiě ,r 'ek.a:plttWa:cí vý,sledků, jichž' 
se Baxa d,o,d;ěla1 vre svých' o d!bof'n..Ýlch' vědeckých a v č'es.k6 likratuřle 
státovédleCké o}edtlnělých 'pracích. V :ny,niěj 'š,í dlobrěr jlest neibytno čiJe~ 
nář,stvu, }ež }edrnak 'nem:á Ikidy ve s'honu de,n:ního ž<ivota, }ecLnak 3Jni ISta~ 
rajíc s,e s.io~ 'o t. zv. politi:ku, nechce míti dohré vúlle 'Odiborn,ě: ISle 
vz!dlě1I ati, :piodláV:ati podohné výldadY .. }elst jle'n si přáti, aby dobrá 's'nah:a 
~'Pisov.at,elov,a do,š,La Ip:ráv!ě: tak' IdioilHé:ho piolfiOzumění čtenářstva, .iem;už 
Jest .a;dnesov.ána. C'O dio výz:namu ip'r<D odlblolf'nlOu literatur,u, nutno< zidů
r,az:n!iti, žle Baxovy Ibm'žu:ry mlohioiu Ibýt:i, dOlporučeny jako repetitomí iplř!
ručky :p'rtO Ishldující, kt'eři k nim' ZíaJj!isté 'srbejJI1lě: rádii sáhno,:t~ j>ak<o 'PlOl, 
užívají }eho 'starších Ipoj!edn~nÍ' 'ze sb~ky, "Za \'.Ziděl,á,ním" ( .. Stát"~ 
."ŘÍ'Š:ská rada{' ,atd.). Ca,. 

,.,Pr:á1v:n:y OlbZlOlr." Vy,dává Plr'áVlfilick:1 }ednota na SloV'ensku v BratL
iS1,av,ě. R'edaktor Dr. VLa;di:m'í,r FajJJlOr" mč'. HI., čís. 1.-2. Právnkká 
}ednota ,slov:ensk,á ujla1La; :se vyp:ává,ní Z1él1ui:kniéhio Ipr,~vnického časopdSiu 
."Pr,av.neho OIhz:oru" .. Již ip:rvní d.vojČíslo oihsahujle velm~ zajfmiavé člá'nky: 
Dr. VJ . f ,a j n'O r: Manželské Ipr,áVlo 'miajlefklOvé ;na. SIIO,v,ensku, Dr. E, 
S t o <cl 10 J a: HlstlO,ni.la Ipodda:nstva 'V Uhrách, Dr. A. R á t 'h: Nová 'kodi
:fJJk,áciélJ trlestn.ého zákl(),n;a /a tr!est:ného :r ádů, Dr. A. Z a tur 'e 'c ký: Pře
h'l'ad sI<ov'ensk'ej časti f'Q,zhiodJI1utí InaJ:vy'š['ehlo, Is.údu Rep. ésl., Dr. C. 
Ba ř i n k a: Za~'o,žení Právnické jlednlOty na SLov,elllsku. Smlě·s. - ČaiS,opdls 
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chce konati Ipřledevším pr,ád p'nů,kloplnkil{IQu. By;1O by proto vhodl!1Ot, aby 
í~ařadl,l 'Vre sVlŮlj IOihsa!h taiké stať -o H'tleratuř,e :p'rávl1'Ícké, by infolr'mova~ 
s:lovenské Iprlávníky,. Právníci Čs.L. v1ěrnuj.íi zaa:ilsté tomuto, nov,ému ča.s.opds:'.1 
pOlZlornlo,st. }e dlo,sŤi známo, IS jakými .olbttížle:mIL :setkává 'Se unifik.aoe 
pr,ávní 'V !HaŠ'Í r 'epulb[ioe 'a j,a:k M:ž'de p:ra,cu}e Ina:šle administrativa \ne vý
chodní čéÍJsti ;našiÍ r,elplUbHlk:y, z'Vlášt\ě: Ineldlo st atk'eml odborných sm, které 
by o ,va,áda.ly uher'sk,~ právo la nT a ď la Ir 'IS k Ý ~ ,3, z Y k. Prroto nlOvý '5~rO
v'e:n.ský ča,sro!pis\, kt'erý chce iSeznamlo'vatd 'Čist vreřlej lnost s plrávnímli, po
I11lěry na Sloov,e:nsKu, jrest j.eln vítati. 

Zprávy. 
Z iplořláidláJní alolňslktÝdlJ s'eJm~na,iíI1iílc\n c'vičlelI1~ vY!š,el mnohý plodinět ku 

n,ovým 'pradm. ,Také vhJst-or:i'dkých s'em;iln lář,Ích ukázaJ,a; '$Je proti"elb'a: 
pořrádati nejprVle Jakés;i p,ros.emi~nář,e, vle kterýchl :bYl byli začátečnídi, 
seZlnaJillIolV;áni s č'et!blOu 'p,rávních piamát'ek'. Dlě~o se tak v :s :emin,ářích' 
pmf. K :adllecle a prof. Kapif ,a 's la. Bohuž,el nasky,taly 'se tu pl~ 'e
kážrky nedostatk'em :protřehných vYldání :prrávní'dhl pramenů. ÚkoJ\u, j'ež 
chttěl3' ,she:rlovati tytó plroslelm:ilnáře, rdlallo Iby se dOlsídi vydáním zvláštního 
výbon! ip.r,ávníc'h !plr 'a!m1en,ů;, v nlě;m'ž Iby, b.yJy, :olbsaž\eny, nejen p'rávroí p 'a-
1111átky z IplÍsemností IP,ráva, óeského

" 
:nýibrž ,Z:VJáŠtlě: slovan:ského, >O Ině'ž 

bohuž'el u náls t(ljk ~;alý záj!em se jeví, a ,z ,právních pam:át>ek 'stř'edlQ~ 
evropských v,ůibec. Pomůcka, tatlo, s.!lO.u'ždLa, IbIY, pak nejen ku příprav,ě 
v s'emd.nrářích, :nýhr'ž i jako IpOÍIliŮ/dk 'a Ipř,Í. výkJ,éljdu právních ,pramenů. 
Vždyť ča:st,o Iposluc'ha6i. 's,tu:drují výkLad 10 Iplr,ávních prame.nech, ,tak dlů
!,e'žitou to Ipa,rt:ili" n!e'11.ahlédnuvš,e viŮbec přímlo v některou plf,ávní kin i h:tl 
nelbo zá'klo'ník! )test tlOho také Ip'řírčďJnou ne'ú!p~'l1é a nesousta\nné vydání 
na:šdch 'právnk'h piam1át,elk óes'kýcha 'nepřístu:pnost (v un.iver!sli,t ln~ 
knihovnlě!) \pr,áv,ních lP~amátd{ dúch'. VZlor'eml mloihl :by, tu býti na p,ř. 
Jir,elčlklŮv ,,,SVlod Zlá'kolnů sllov,all1ských", ldlerý oibsahujre právrní p1a
m!átky ruské la .Jdt,evské, Isrlblské, c'h'Olrva1Isk,é1, 'č\e'Ské a 'pioLské, a také vy
dání :podlobná v ,llIělmeck,é lrit'er,atuř,e (Zeumer, Altmann-Be:mheim). ),i,stě 
ž'e Ibry knihla 'tat,o na'šl,a; porozuměiní nle}en na. Ina:škh Ulniversitách', alle 
také :i u našich \bratří }!ihoslovanú la Po,lá~{,ů. Rr. 

P.o.zlná!mlklY ik ledici IplráJvní.ch' iplr'almJelniŮ. clesIkY'c'h. Ve dnech 400. vý
nočí úm:rtí Vš,ehrdro'V:élJ 'v'zjp:orm~nállTIle, že ne:Z1e nyní dlOlstati vydání j.eho 
dUla ,,,Knrih dlev,at'enýdi", Ipoln:ě:vadž 1l1epla,tmý' Zlby~ek nákladu v Inašlem: 
spoJku !byl minul,é'hlO noku roz;eiblf;án. St'ej lnlě. ta:k }est to mUl i s jinýma, 
pr,ameny .. jlejic'hlž 'Vyd,áll1í úpJil1 1ě Z'mizela z kln~hkup'eckého trhu, ahy jlen 
s'proradlicky lob1'eviJ:a sle za výklad1clil antikvářlů, za zřejm'ě, p1řemrštěné, 
podli,e kur,sll té ktleré knihy, i d ioD'Y /požadované oeny'. Tím' se staLy! I11aŠle 
'P'r.a:meny :p.r,ávní lnledros tu pn ými jak studtujícílm pro p10třehu Sotudijni., tak 
i Ipr,acO'vníkiŮm ostatním. Jest ovšlem Ipravdal, 'žie mnoho z:á,s,a,d (na p'ř. 
zastara],á a nedosta,tlečné vydání) odrstranHy ISVlěld!omi.té ed,ice historických 
'pra.menů vrŮhec zvl,áš;t:ěi "Ar:chiv Ce'ský", "Re,glesta r 'eg. Boh'. ", Emle
rovy ,,,PoZiŮ,statky desk ~emských"" Boczkův a Bra.ndllův "Godex diplo
m'atdcus MlOrlaviale"~ Bra:ndlovy "Lub-ri dta>tdloll1um", Chytilovy a j . .. ,Di'e 
Lail1:dtaf.eJ d. Marg. Máhr'en" ,a,td. la zv,Lášté vzor,né vy,dánÍ friedrilchova 
"Godex dq,p~om'aticus"" avš,a'k nutno IUvážli:ti, žle d tato díla jsolu 1,ec!kdy 
r,ofZleJH,áina {na :př. plrvní svatky, ~,Archď,yu Č'eské.ho")a p'a-k'oipatře'11í 
jrejkh spojeno i'est se značným finall'Člníml nákladem, .nemluv'ě: alnil 10, [,ec
které přehytečno,s't.i Ipro toho, k~do se zaJímá plo>uZle {) práv:ní hastolfii 
Tu nutno zd:Ůra.z,nJti, ž'e fpřes vš,echny v,ady jest nezbyt'l1lo yzdát.i' za
s~louž,enou C11V,áliU Iprád H 'e r m le ln eg i [·d la J lilr le Č k a. }ehro "Godlex 
iuds Bohem:ici" hy,ť skv,ěn!e Ipr'O}ektován setka.l. sle ,s ne.zdareml, přeoe 
byl a zlŮ,sta'lle ipomůckou n!elOCeniitelnou Iplro k 'a'žldé'hlo, jlenž hrriedlá vydání 
'pr,ávníc'h p·ra:me:nů. Al!e i ten jest 'rolZleihréÍin a též vle velkých k 'nihovnách 
ned,o'pídíte s'e všech jleho svaZků. 
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