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duvodu, že ze základního svého hlediska nedovedly učiniti všecky 
dusledky ,pro právní skutečnost v celé jeji bohatosti. Pres to ale 
aspoň ukázaly cestu k uspokojivému rešení právoefilosofických 
pr.oblému. Kladu ,je tudíž pred ostatní theorie italské modemy, 
a to nejen s hlediska čiste filosofického hodnocení, ale i pro jich 
praktickou upotfebitelnost, která však stane se patrnou teprvé 
tehdy, až smer ten opustí dráhu nejabstraktlIlejšich a mnohdy 
fantastických konstrukcí, jíž se dosavad bral, a ' obrátí svuj zretel 
k rešení kOl1krétních právních problému. N astoupiti tuto cestu, 
to jest pro objektivní idealismus nejbližším úkolern, od jehož 
spLnení .bude záviseti nejen dukaz o jeho životalschopnosti, ale 
i celý pfíští jeho osud. 

Karel Kadlec: 

Viktorín Kornel ze Všehrd. 
~ 

Prednáška k onaná n a pameť čtyrstého výro čí sm rti Všehrdovy dne 
. 3. pros i ne e 1 920 ve v eliké síni unive rs ity Karl ovy. 

N a d·a,f,e' lliet)ošního l10ku byl\o IDOm u čtyri sta let, co vypull<il 
v Pr,a:Ze mOlr. - POIlJek'aJné obyv,a:te}stvo prchalol z mes'ta na venek 
a šírilo nák'a;z;u po C,echáJch. Mezi terni, kdo v Praze setrvaili , byl 
slavný právník český Viklto1rín KOlinel ze Všehlld. Odvahu svou 
za\pll,atill v ša:k simrtí 'dmle 2 I . záfí reče.ného\ Iraku. 

Dnes 'po čtyrech stech ,leteoh vz.pomínáme tr.agického sklOnu 
Všehrd'orv:a se zv,láš:tní ,pieto/u. :Padloť čtYf'sté ~ý,ročí s'mlrti V Šle
hrdOlvy d o v,ell\iké doby cLej:in nárorda, do znovwzrízenr ·aeS/kého 
státu . Letos ,máme prv.ní p'fílež!itolst uctíti IPO .zásluze ve v.1cus,tIaí 
své domácnOlsti Ipamátku muž·e, k:terý je nám syanJbolem nejelIl 
českého ,právl1Jictví, nÝ,brž i nla'šeh'o češstvÍ. 

Viktorín Kornel "láleží k nejráz·ovitejŠím 'postavám českého 
nJároda. V lae'mphhJlás.il ,s.e - u.ž po neko\lli:káté 'Včeský~ch dôj',j
nách - Ike s]ovJu proJstý český alo vek ve vznešené šl,~chtj.dké 
spOllJečnlOsti. A Ipr.ihlláJ~il se z:pusobem ta:k du.stoj.ným, že S/e ~,in\... 

n)Oslí svou vyšinul meú predmí muže náro,da. N'aJI1od~1 se ,asi 
1:. I460 v jOhrudi,mJi 'z ro!clJi,ču me'š~anských, hláski.ch se k pod
obo1jím. Utrakvismu rpfidržeľ 'se verne i mladý Viktorín. ByIo 
to vyznfání, k rrlJemuž 'se ,ZInlai sice i krá1 Jir:í, alle .zárorvreň vyzbiání 
ploklláJdané tJeh'dejšími ,papeži Piem ILa Pa;v;lem II. z,a kadrství. 
Značná část ,národa českéhb by.la tenlkrát již p.o 'pul stoJetí roz-
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dVOli ena s IP,apežskO'u sta:llicÍ. K rozbraji'lm llábažens:ký:m prI dru
ž ily se o.d válek hu~itských zápasy ,s'OoiáLní. Beže1h <o ujalrmel1l!Í 
nejen se1.sJ<:ého lidu, mýbrž .i stavu ,mes'tsk,ého, který tehdy hyl 
d/osti s,i1lný, alprata pansltvu nebezpečný. N ehyly tenk'ráte ješte 
anj vyf'Ov:nái.ly Í1ČJty 'mezi staNem p:ans'kým (a rytírskýtm. Obla 
Š/ne,chtičtí stavové ,museLi se dľíve dohodIl1IOU:ti, 'alby se p,ak s'P'0-
lečne padparavali ve svých snahách jednak a zeslabeiní molci krá
lavské, jednak a 'Oldstrčení 'stavu mestského.. ,Ke konečnému na
llavnální meú OIbetn)a vyšími stavy doš,lo ,r. 1487 výrokem krále 
V1.adislav,a, že 'ilia' sO'ude zemské,m má I z'alsedaťi vedl,e tH nej
vyšších úrední'ktl 'zem,skýdh 12 'pánu a 8 'rytÍ,ru. R. 1497 pak ro z
delen.y m;ejvyšší 'zemské úr,ady ,m'ezi vyšší s~avy. 

Král V}adislalv ,vzdalI se zár'Oveň adlú'mrtnéI1a práv,a po OIsa
bách sItavu lpa'lllsikého a ' ry,tírSlkéhO' ,a učinil téhólž róku 1497 du
]!ež,ité vý.pO'v.edi ,Vle slPl()n.l ,meú vyššími stavy a !sta'vem m,estskýjm 
a iVY'dání zbe,hlých liidí selských. R. 1497 byl dovršen proces zne
v'Obení ,s"e/lského lldu v českých zemích, pra:ces, který trval celbhio 
ptll d'ru:héha stol1e'ií. SecLliákbyl definiťivne pr:ipaiután. k hroude 
a 'staj se ilt1iventárem :vrchnos'tenlslké .pl1dy. 

ZDlevolnení sedlá'ku znamenalo' 'záraveň pO'škaizenÍ stalvu 
mestskéhO', rekrutovaV:š'íhOl sie z ve~lkov'a. VyššÍ stavové se tím 
v,š'ak ne SIP o.ka}iili , ~rJlýbrž :puJstiJli" 'se :do nOjvých prudkych boju 
s mesty. Bežela .o slP'ary rázu haspadáľskéhO', právlllÍha a !paliti
ckéhO'. StClJrý'm,i vÝ'Slaldalmi :ntaby;la mes'ta 'Ve ,svém okruhu l'lÝ
hradnéhO" práv'a k pr'avazatv!áni jist}Tch živndstÍ, zejménla práva 
v,ah/tJi a čepOlvati piV10. Do práv (tech pOlčali zas.ahovati vy.ŠŠí 
stavavé, osO'bu jíce si zejménai prá~O' variú 'Plivo' ai zlal1<aJzujice 
seďláikum, aby OIdebiralli ,pivo ,mestské. Mešťané pahá:neni' .1e
právem lpred s'aud zemisiký, napr.oti rumu však ,brá:nénlO jim ku
plov-ati ze,mské s'tatky, ,a vkľáJdia~ti .je do ze,mských ,desk. Mestťa 
mela ddk10lllce ,zhave:na býti hl.Clls.ov,acího ;práva n!a! snemkh ve 

I 
všedh z'emských vecech. 

Da techtO' rOizlháraných 'poJitických, \sociálníchi 'aJ náJoo,žel.1-
Sikých pdmeru piadlá živo.t V,iktorÍna KlOrnlela. Jen jaJko hoch 
zachyHI VikijO'rÍm, Kor.nel ješte sla1vnou dobu česlkých c1ejin, pa
nloiván.í králie ].iHhO'. Jil1lak :trpel po ,celý SVtlj žíva't podl tíhou 
11,ebl.ClJhý'ch plomeru za vláJdy krále VlaJdisla'va. N abyv v raidiš1ti 
svém ,dukladného vzdeľání z ák,laooiha , vstou:piil asi r. )477 IlIa 
pražskou unive:rsitu, ,al sice na faku:ltu a'ftistJickaJu či III , jak bycl1\aiID 
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'd.nes re,kli, fillosofiekou. Vys·oké učení Ipra.žslké ,nalézalo se tehdy 
a1Iáos.leclkem dlelších nepokoji\ v !Zemi a zlejména násleďkem r'O'Z
chvácelaí s,~ého m'ajetku z,a k·rále Zi'1(lmunda ve velikém .úpadku. 
ZalDlik,ly f.akulty tbeolog'lClká, ,právll1'iaká, a .1ék air slká, a nla zbý
vající fakulte artistské byl o jen nekolik málo profesoru. Ale ani 
tem nevedlo se dobre, takže byli nuceni opoušteti Isvé 'P'OIvo.Lání 

a hledati zaop.atre.ní mimo uDJivers'itu. 

R. 1479 dosáhl Viktorín 'ba~allárství, v fíjlL1U r. 1481 liaen
aiállu, ~1'aóež dne 30. l'edjl1la I483 byl po:výšen: za mCl(g/ist.r.aJ ,svQl
boldruý,eh umení a ·plO ·čal hned čís'ti na universiite. V Hjlnu r. 1484 
zyollil.a ho artÍlstick'á f.a!kulta za svéha dekana. Po r. I485 nedeje 
se .s'ice v Ul..1,iv'ersitních rJéliktech a V.ik'toO'rínO'Vi zmí:nka, a1e .zdá se, 
že až dol lf. I487/ mia ·m1~V,erS\Íte setrva'l. Vimeť, že r. I488 byl 
již star-ostou ·kom·ormwč'im a il1lgro:sáto;em zemských ,desk. Té.hož 
roJ<,u uvádí;se Vikt!orín KOIrnel v zápise o .,koup,i domu na Stalrém 
meste P~a,žském na[)roti sv. Haštalu jakdi,to VictO'ri.1us W 'ssehr
densi,s. Je ziJoho 'patIill'OI, že již tenkráte užíval er1bu a ťitullu ze 
V,šeh:rd. Er.b (Í :titul tento! ,byl 'ffiu, jalk se zdá, udeleu králem V.la
dilsllavem, v souv.ils,losti s ItJ.'a'stooupením funkce sta\ro:sty kOlm1ar:l1'i

čího a' lngrosátora u ZemSk)TCh desk. Službou svou nestal se 
Všehrd ješte zemským »úredníkem« v technické-m ·s.1bva smys'lu, 
nýbrž jen IPred'ním r.;rí,ze,11Icem mezi pom!ocným .personálem zem- . 
skél~O' sOludu ,a zemskýd1 desk. l

) Ale služba tato byla 'mu dobrou . 
pnlpra",ou ,k ,pazntání starobyJ.éhd práva' :zemskéhQl, h:mO'toého 
i fO'fmáJlního. N eboť v prvr11 své funkci j aklo :starosťakomorničí 
vy,sílial k ,žád'o~ti stran ko,morníky laa puhony, ' :na ohledání škod, 
Dia exekuce a vU'bec k úredltiim milmOlsloudnim úkoi]1.um a .poučoval 

nejen rečené .soudní úízence, jak maji puhoiny vyko/nati, nÝ1brž 
i »:puvo'dy« (žalo!bce), jalk se mélljí ·pri ,puhonech z.achO'vati, alby 
ne;pbšli ,ke škode. Zapi'Sotva.1 také Ido p'HrUlč'iliích :svýoh knih čili 
register »útoky« stran, 1. ~. žádo!sti, aby :nékdo byl poIllL1án. J alko 
ingrosátorm'el 'pak !Za úkol konati pod dozoremaejvyššího písa.ľe 
I1Iebo místopísalre zá.;plsy do zemských desk, ,čímž rovnež nalbýval 
pfíležitoisti k pOlznání :zem'Slkého práva. 

úredn;í s!lužba: 'odvrát~la SticeV'š1ehrda od theoretických studií 
u.niversitnkh, a1e ILlepretrhl,a jeho styku s pest.i'teli písemnictví. 

l) S rov . O p r ávích zem e če:;;ké k nihy clcvat'? rv (yycl . 1-:1 e rm . Jirc č ka, 
v J? raz e 1874), IV . 2 . S a 9. -
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Práve tehdy ,Počal se u niás šíi~iti ,humanlÍs'm . .Prvým jeho pesti-
tele,m by.l Rehor Pralžs.ký. M.i\lTIO universitu ptlsubil ,nej'prOlsJu
lejší hUlTIlanista český ďoby Vl.adis.}avovY BoihuslavH'asištejns'ký 
z Lobkovic, vrstevnik Všehrduv (nJar. se r. 1460 nebo 1461 ). 
Vystudovav l11avysO:kých škoUách itailský,ch, v Bon.1onii a Fer
Tare - ;kde se 'stal r. I482 dlok1tor-ern círikev,ního právai, byl po 
sN"ém pávra:tu do Čech ,jrnenoN"'ánJ r. I483 ,od krále Vl.acLisH'ava 
proboštem vyšehradským la po nové ceste do Nemec vsto~:il 

r. 1486 'do služeib královského dv'ora. Mezi Hasištejlnským i Lob
kovic a ViktoľÍinem Kornelem vlzniklo ,tehdy 'nekolikaleté prátel
ství. Oba mužové Ipozll'aJli Isvé diušelV~1í !prednos'ti a rpi-ilnuli k sobe 
upfí:mnou ,lás-k,ou, která se !pro1jevovala ,pri četných pfíležitostech. 
Obdiv jednioho pro dTluhého neznal mezí. Bohužel práte1ský 
!pomer jej~ch hyU náhle kO'llcem r. 1493 nadobro p-retržen, když 
Bohuslav Hasištejnský vooo,val p~peŽii latinskou báS'~1i>čku, v ,níž 
prosí boha, aJby kališnické Čechy pfivedi do luna cirk,:e. Všehrd 
odpove'del na ľo deIší ,pa,rodii, ve které tepa;1 ,pa;peže, ItTazývaje ho 
»stupor mundi«. H:asištejnlský, horlivý ka'toli.k a dokonce preten
d1emt na biskupský ,stolec, prolPu dii,l se Všehrdov'ouod!Povedí talk 
prudce, že zaIPoHL1el na dosavadní prátel:ství a nedal se ani opet
nými Sm1nn)Tmi pokusy bývalého sv~ého kaiIi,šnického pfítele po'
hnouti k tomu" aby ,mlU odpustil. .oba ,humanilsté nadobro se 
rlolze,šli. 

Všehrd jmenován ,byl zat~m :na jare téhož r. 1493 místo
písarem čili vetšímpís,élJrem. ,Pri zemských deskách. Celý rok 
trva.llO, než úrad tento byl obsazeil1. Bylť predch ildce Všehrduv 
Ondňej ,čih Obdrá.ček IZ ,TeŠTJIOiV'a j:iž na }úe r. 1492 IPro urážku 
úradu sesa',zen. N y:ní teprv,e Ise sta1 :vilivn§m zemským úre'd
l1JlJkem, ,a sice jedním z t. zv. úrednikÍl »,menších«. Jak'o zemský 
místOlpísar spra,voval ze:m:ské desl<y, vetší i menší, a mel, pod 
sebou nižší deskové ,zfízence, zejména jmenova:.1é.ho již ing,rosá
tora a dva. registrátory, kterí meli za úkol hledati v registrech, 
co komu byl'o potrebí. V novém svém postave'ní vnikl Všehrd 
ješte vice do znalo:sti zemslkého práv,a. Jako zemský místopís,af 
hrá'l v:ynlikající roli nejen ipb ,úrade zemlských desk; ntbrž pfi 
samém menším soude zems'kém, bapf.ipa:dly; mu i fUL1:kce rnej
vyššího ,písa're zemského, pOIl1.evaJdž úrad jeho po odstoupení jana 
z ROl.1pova (dne 4. června (1493) nebyl po nekoilik liet obsa'zen. 

Všehrd neS/pokoj iiI se jen p<fostým plnením svých úred.1ích 

, 
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po vin nos t í, nýbrž se zvláštá1Í zálibou pro čítal folianty zemských 
desk a ' č inil si z ni oh 'soukro mé vÝiPi sy. Pojalť záhy úmysl 'na
psati kni hu, v .1 íŽ by bylD zpracováno ce.1é soukromé právo zem
ské i rízení pred zemský mli soudy a' e:eim,ským'i d esk-arni. R . . I495 
pi~ikročil k provedení své myš:lenky. Behern r. I495 dokontil tri 
prvé kmih y ,svého; dí1.a , v · dirUlhé pol}, .r. I496 napsal knihu čtvlrtou , 

v z,ime r. I496 'a na jare r. I497 knihu pátiou . 

. Díla svého v dosav él1dnírn úria'dé Všehrd už \l1IedO'k'Onóil. D.1e 
I 3. brezna I497 byil llláhle královs'kýun de.kretem Ip~opušten z úra;
du T.n ístopí saŤ sk ei1o . P O'df1O'bnosti ;propuštení nej sou nám bo hužel 
známy. V~me jen, že koncern Últ1,Ora r. I497 pľije.I ,ktrál V,1.a-disllav 
po de}.š í nepHtom:nosti z Uher d o Pra\hy a vyholVel tLi četným 
žádostem ~pa;nstva čes'kéhO', usi.Jujídho tehdy o' povz,nesení ·své 
moci. M.imo jiné sesa'dil 'z úradu 'místopís·a;rského Všehrda; byllQ 
to j'edno z l11ejprvnejších opatreaí královských. Čekalo se patrne 
na králuv )p/Hjezd, aby trest by.l vyD1esen. Za vilt1,u dával10 se pro- I 

pušten"ému, že o' .sv é újme z,me ni'l staroby.l'Ou f01rm't..lli proh.1ášení 
pi'ed zemský'mi deskarrni: »Pri'zlnal se pred úredniky praž.skýml« 
a nahradil ji formu-lí L.l·OVOU : ;» Pľi:znal se .pred úrední.ky desk zelill
ský ch «. V e skutečnosti byl'o však pfÍčiD10U Všehrdova sesazení 
as:i D1lecO jinéhlo. Zdá iSle, že V šeihr'd uvaliI.na sebe ~lnev sV)Tch 
pre1dstaven)TCh, nej vyšších úi-edníku .zemských, n.ejvyššíh01 k'o
m orníka zemského ,pana Ji.ldľicha .z Hradce a nejvyššíhD .suldí 
p ana Puty z Riesenberka. · Oba :predD1í velmoži čeští lnemeli asi 
rádi V šehlid.a již ipro jeho IPi-íslušnost k stavu mestskému, s nÍ,mlž 
p'ľáve ,tehdy palns'tvD česiké mello četné spory. J este méne líbi,la 
s.e jim uč-el1iost místopís acr-'Ova . Všehrd Isám stežuj.e si y Jatinském 
dopise , zasl-aném Bohuslavu H'éIJsiištej'.ľs·kému na 'vrtkavo·st »Ina
šiah pur.puf1Qo de ncu, kterýin sotva rO'vní, natož p~k lt1ižší mohlou 
vyhov·eti «. Ojp'ovrhuj'í prý lidJmi ťilo'soficky vzdelanými, ri1kaJjíce, 
že »mluví z :knih « a že »!PD ľaíÍ!nsku mudrují«. Uč-enos't a v,zode
lánípokládají za viadu, takže v žiV/ote pral1<tickém více prý vy
ná ší nlÍčemu se neučiti a ví ce s,e dOlporu,čuje ve 'školách se /,.le
vlzdelávati. V idíme tu , že panstvo české bylD tehdy stejJlé jako 
všechu1Ja aristokf'aJcie na svete. N ebYIli mu po chutJi jen »dolk,toh« 
a'neb , j'ak ,se také Hkalo , »juristé« čili .»le:gisté «, u,četr:i.í právil1íci 
vyšlí z cizích universit aJ znaJlí práva rímlského a dr;keVllího, 
nýhr ž lidé ut ei1.1í v·uhec. »D o:ktorem« nebyl ,ani sám Všehrd. 
V právu Hmském se v.zdel-at1i nemel vúbec na pražské unive.rshe 

l! 
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pľíležlitasťi. Jak již rečeU1o, nemelo tehdy pražské vysaké učení 
právnické f,akuhy. Ovšem jako býva1lý adchova:'1,ec fakulty arti
sú~;ké .a dokonce její \profestar ,naJbyl Všehr'd vysakého. vzdelání, 
a .prata !panstvo české ktladlo ha da stejného. tábara se vše,mi 
ddktary. Bezpachyby se hO' ch'te1i nej vyšší úrednícl ,češ,tí tzbaviti 
j ešte z j'iných Idu'v-Q1du. Od r. I487 neu1s[lula již v Čechách my
šIe.n'ka, aby se zemi ;dostalo Stbir'ky zemského. práva čili t. zv. úí
zení zem'ského~ Má se za ita, že j.i,Ž Da sneme, kal1.1'aném v červ,nu 
r. I487, zvolel1.'la byla kamise »IZ ·knížat, lZ pámu,,: Z ry/tÍlr:stva\ a 
Z mest«, ikterá ,m'ESlta pi-ip.raviti náv:nh zemského. z ákOlnika. úkol 
nebyl vša'k sna'dný. Členové komi:se meli sebraJt1 ;v jeden ceilek 
staré zákany a soudní '.1álezy, ,k čemuž byla ti-eba delšího času . 

U rsne'sena tudítŽ na S<11.emea s'V. \VádtcLve r. I4871 že se ,recod
kládá na ,celý rak, taJk laJ'by se klOm'ise sjela znava pred ~sv. V á
clave:m r. I488. Do té .dQlby imbl ,sbirán býti ·materiful. N.ejvyšší:mu 
kancléi-i [l'aHzenq, ,alby mél pohotove stará relgistra královská, 
aby všechny sta:ré zems'ké des'ky byly z K,arlštej~1a tPi-rivez.eny d a 
Prahy, a élJby ta;ké vŠIichni stavQlvé - nevyjím:adíc ani mlest -
pi-i,1esli všechna, ca m,ela nejaký vztah k zamýšlenému dí1u, jaka 
byr1y Il.isty, knihy i staré ,sauikramé práce o' zems:kém 'právu. Alle 
a:11Ii Ipatom provedení myšlenky nepakročila, takže teprve '.1'a .1~a11ci 
devadesá t)Tch let 15. staletí zl11ava' zCliPačaly kadifikační ;prá,ce, 

, j-ež tentokrá t vedly k výsledku. 

Zdá se, že tmyšlenka, alby sepsána byla sbírka zems~kého p'rá
V'a českého, pohll1'ula r. I495 VšehI"da k tomu, aby se ·.pusti.l da 
svého dí:la, ;nélJzvaného PQltO'mn~ »0 právích ze.me české Ik'"11hy 
de'vatery«. D,dkud se neroznes,lo" že a díle sv,ém IpraJcuje, ne
na:paJdla snad nej vyšší zem's'ké úredl!1íky, abyprati a'ultorovi 
chy:stané práce z'akročili. Vec .nedala se tľtaj.iti, ) 'kdy:by se Vše
hrd rSlnad a .1í byl nikomu nez1mjňoval. Je všaJk možno, ba vÍe:e 
než pravdepodabna, že nejbi.~žší ,akolí Všehr,dava bylo do veci 
z'a:sveCeIl10, a tu nemahlo rpam'stva české a v jeho. čele nejvyšš'í 
zemští úi-edníci očekávati, že Všehrdbude Ipsáti své (di'lo v duchu , 
v j a,kém si ani práli. N ejen zmenau prohlaiŠtovací for,mule, a níž 
byla reč, ,.lýbrž celý:m svým vys'tul)OlVáa1ím., jak jsau toho v Kni
hách devaterých jasné stopy, u'kazoval Všehrd, že je pavaha 
samo statná, ~terá nebude slaužiti j edniQIstr'atl1tI1}rrn sInahám a ·chalut
kátm :panstva. Byla tr eba, aby se ha čeští páni zbavili, a si'ce 
práve v tam okamžiku , kdy 's nejvetší vebeme'ncí 'prikročili 



Viktorín Kornel ze Všehrd. 153 

k /us:k utečú.QIvání sVÝClh poEtiokých dhl, a 'kdy také znova se vy
ttoi-il}a .otá,zka se[)sání zemského úíze'ní, v némž česká š.lechta -
vyšší i ll1ižší - v,záj,emne 'mezi sebou dO'hodnutá .l1Jzákoniti chtHa 
Sivé pr'ivi1e.g10,v'ané po'stavení na újmu ,krále i :mestského stavu. 
Je velmii ip1"avd:epodobno, že .ses'azením IS úradu místopísars'kého 
/fi'elo Všehrdovj býti ,.zalbránen.o, aby dokončil za,pO'ča'té své d.ílo 
a zemském :právu, ba ,že mel býti zastrašen, kdyby prece jen 
chtel v nem \po:kra:čovati. Jisto jest ,že ·k ukončení »Knih deva\te
rých« poti-eboval četných výpiStl ze zemských desk, na než Ise 
v díle isvém stále odvolává. Snad se panstV10l čes'ké domníva,lo, 
že odstr'anenÍ'm z úrad~ buide Všehrdovi z\L1emO'žnano potrebné 
výpisy z deslk si olpatililti. Zaťim však, jak z .práce .r. 1499 ukon
čené sOJudíme, 'phprav,il si Ipatrne autor její dáv'no pred u'kJonče

D1ím veškeren ,materiál, zejmél11!a výpisy z; desk, ta:kže i .po se
soazení ,s úradu mohl v práJci své :polkra,čovati. Jinak bylO' by mll 

bý,vallO s.kutečne z ab ráltl en o ,dílO' dal<l0l11lčiti. Byloť na s ne'me, .1<: 0-
nan6m o suchých d:nech letil1Jičních r. 1497 (ve dne-ch 17.-2'0. 
kve~na, mezi ji'ným u,Sineseno, aby úredníci menší žá'dnému vý
piStl z des'k ·,nevydávla\li bez pO'v1oJeni krále neb s~oudu zemskéhO' 
neb vetších úredníkuv. 

Ses'aizením s úradu stalo se Všehrdovi veliké pf'í'k;oH, ale 
bývalý zemský mísťopísai nebyl tím !Zlome.l. Klidne [)Qkr'aóo1val 
\-e svem clíle o zem)s:kém pťávu. ješte v r. 1497 napsal knihu 
šestou, sedmou ,a 'Osmou svéhO' díaa; kniha devátá iplsána by,la 
r. 1498. Z dopisu 'palnaZde~ka' 'z Postupic ze dne 25 . ledna 15°2, 
zasľa:néJhO' Všehr:dovi, VY,svítá, že dílO' , zakonč~l11lO bylo až r. 1499. 
Snad autDr noho roiku ješte sem tam práci ;lYOU doplň'oval ci re
vidoval. Puvoldne melO' Ise 'celé dílo ,skláda'ti jen z knih osmi; 
teprve IpO dqpsání k"1ihy ,osmé autor umínil ,si ,phdati ješte knihu 
devátou »0 Zlmatcíc;h«. Podle devíti knih nazváno by10 Vše
hrdovo dUo »0 p'rávich zeme české 'kni'hy devatery«. 

Dokončiv svou 'práci" Všehrd prilPsal ji sVÝJID' .pfíz!nivcum 
pánulm Kosttkum z PlOstu:pic, rovnež ho'rlivÝlm utr·akvisrtum. Ode
vzdávaje jim své dílo, Všehrd prosí je, aby si práci jeho pi-ečtli, 

ale 1L1edávali ji na verejnost. Nebo·ť úmyslem jeho prý jest, aby 
dUo jehO' »n1eprve než po devíti letech, jatkož Horacius. radí, 
mezi lid1i vtlbec vyšrro« ;2) ujišťLľje zár'oveľí., že spisu jeho 'krome 
pánu z P,ostupic nikdo v rukou nemá. 

2) Tak sto jí v rukopi se universitním : podle ru kop isu lá ižovnic 
kého melo dí lo Vše hrdovo uveJ:-ejnen o b),ti teprve po j eho smrti. 
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Díl'O' své ,daj Vše-hrd iP~nLuri Kostkum z Po'stupi,c tk iprečtentí 

nekdy na :pOIčátku rL ,1500 Cv posledních dnech ledna nebo v , Úll0~ , 
ru). Po dv:ou letech dO'vídáme se z listu pana KDsuky z Postupic, 
že Všehrd vy slolV,i l nek\de podezrení, jako by ,páni z PO,stupic 
dí10 j1eho dali na~ verejnDst, čemUlž prý talk 'Halí. Pan Zden& 
sám prý ' ví, ,že V'šehIid na čtyrech lTILstech díld sIVé 'Pujčovarr. 
Vidíme z tohO', že ,auťorovi beželO! patrne o kritiku »Devaterých 
knih«, Umí'Ui,l si dUo své Zlnovu \prehlédoouti a .p~k ,teprve dáti 
na verejnost, K tomu ' pO'trebOlval však znáti úsudek kompetent-
ních lidL Pa'n Zdeilliek z Postupk práci jeho -celkem chválil, ale 
vyťk l p'i-ece ledac(os, co se mu nelí.bilo. N eschV'alova:l pOIZ.l,i,čných 

narwžek aneb, jak swm p~aví, »hamení pod podOlbenstvlm«. Všehrd 
rídil se je)ho radolu a v nové redakci učinil roz1.ičné OIpravy .. 
P,ri~al talké nekoliik rlOrvýoh ka!pitol a nékteré kalPitoJy rozš~fi[ 

~leJbol zk rá tiI. 
Dlľ'uhou redalkci díJ.a:1 svého proved:l Všehrd už po slep,?am 

zemiskéhO' úízení z r. I Soo, Do~\ončil ji :ro 1508 a ph:psal samému 
králi. Určil ji ué také pro verej\l1o-s:t, prv:ou ,výslovl11-e odvo.l.av. 

Zdá se, že Všehrd nemínil se spokojiti novým z:pralCorváním 
svéh o díla a ,.že ,ch y:slta 1 nejaký p:01e-m.ick)T spis ,proti zemskému 
úÍzeil1í, r. 1500 práve vydanému. Narážka [;.la to, me zcela ja:sná, 
nallezá se v doušce ke zminenému j,jž hS1JU parTIa Zdeňka Ko.stlk:y 
z Postu,pi,c z 25. ledna; 150'2. Pan Zdenek doslechnuv o' úmyslu 
Všehrdove, valruje svého (pr}íte'le, aby se nedal štváti. »Ne'ní to 
z Tebe,« praví, »ale skrze Tebe jest,« chteje tím vyjádhti, že 
pokládá Všehrda za pouhý nástroj cizích s'.1.3:h, paJ1:rn.e ,mestskéh~o 
.stavu. Radí mu, ,aby upusti~ od úmyslu vystupovati proti zemi, 
neboť jill1talk by s:e sám ,hna}. do izáhuby. 

Všehrd ulpOlslecbil rady páne Zdeňkovy, za,býva,l-li se vubec 
úmysIem mu podkládaný·m. Nic a~o11 nesIyšíme 'o' nejakém jeh!o 
sp ise, nam,íre,ném ;proti zemskému zrízení. Na úízení to nerea-
guje :a:"li ve druhé re:censi\ svého dila, j'ež se ani' potom neisItalo 
:zby tečallým, n~brž n/aolpalk byIo krásným doplňkem pr~é české -

' zákon1odánlé sb~rlky , Liší se od ní ovšem svým duchem', stojíc 
na stanovisk'u nalProsté spra'V erdl\1losti a oestrani..losti ke !Všem 
stavum, kdežto} zHzení zem:ské zrejme nadrž·ovalo vyšším' sta
vLlm 'proti stavumé.slts'ké~u. 

Vše-hrdovy »Knihy devatery « jsou prvým o,bšírným výkla
dem českého práva tpfo ce s~l íh o, tak jak se VY'Vi11l1l0 u zem'ského' 
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sou du, j akaž i v)Tklladem ,o i-Í'ze,ní lpred úradem zemských desk 
a '0 vše~, CD s obojím predmetem souvisí. Všeh.rd Debyl arci .prvý, 
který se takovýlmi vocmi ,zabýv.al, ale iprlV)T, J<terý s nejv·etší ,po
drobrností a vel.ík1o u j'alslno'sťí 'o svém p'reómetu pojednaI. PH'mo 
podivuhodný jest zpusob jeho podání. Jalk neohebný, tež,ce sroz
umitellul)T je naproti nemu jiazyk pana Ondrejle (z Du:bé ve vý
klade ~la čes'ké právo zemské! A prece nej stou pba s;pis~ovatelé 
od sebe více vzdáleni než jedno století. S ·knihO'u istarého pána 
z ROlŽ!mberk3. l1Iedá se .dilo Všehrdovo co d~o jasnosti dikce vLlbec 
a.ni Slov,návati. Tak pokročila vybrO'ušenost českého jazyk.a. za 
dve ·sto·letí, nehDedíc ani k tO'mu; že v »Knihách devatelfých« vel
mi mdoho z té jasnosti ,pb\padá na vrub samého autora, doikmJ.la
lého zna1ce jazyk'a a Ivýborného stilisty. Humla,ni·stic'ké vlzdálání 
prineslo u néh.o\ své bohaté ovoce, a nemáme nejmelt16í príčiny 

litoivrati, že se autor »Kl!1uh deva1terých« rOlzešel s fatinským hu
manistou Hasištej:.lským z Lobkovi,c, národiu úptne odózeným. 

Dnlo Všehr-dovo náleží do téže kateigorie spisu, jako byly 
v Nemec'ku t. zv. právní knihy 13. a 14. StOl1., Zrcadlo sas/ké, 
Zrcadlo némecký·ch Eďí, ZI1cad10 .švábské a jiná dDa, 'o né se 'opí
rající nebo podle nich zejména ve 14. stoL SlPis{)iV;aná. Literatura 
tohoto druhil nebyla ovšem néja'kou zV.láŠ'tLl0Stí nemeckbu, nýb.rž 
ob jevovala se ,i u mno:hých nár:odu jinýc.h: V- Italii vZillikďa j.iž 
ve druhé pOllovici 12. stoJI. a týkala se nejdHve jen práva Hm
skélllo, církevního a lenního. Zajimél!vejší staly se práce tohoto 
druhu, když 'Si: po'čaly všímati práv náriOdních. Právo :aL1g1.ic:ké 
došlo takto IPozor:nosrti již v~e stol. 13. v knilZe BractoUJove ,De 
leg~bus et consruetudinibLlis AIO!g1liae (1256-1259). O l1Ieeso mladší 
je dí10 právníka fralncoLliz,ského Fihpa Beaumanoira »Coutumes 
de Be-auvoisis« (r279-1283), ob'sa,hující obyčejové právo sev. 
FraL.1Cie a psané již jazykem národJl1ím. Podobné !povahy jsou po
dobné právní kIlllihy franc10 ulzské ze 14. a IS. StOl1., jako Sti,lus 
cU'riae padamenti, Su.m~TIa rurali's od Boutillierra, P.raJctic·a fo
re[lIsis od Masueraa j. P/roslulou s'tala s,e zvlášte~rávní kniha 
byza'ntského právnika .1 4. stol. Harmenopula Hexabiblos, zv. též 
Mail1'Ua'le legum a Promptuarium iuris. U 'žívalol se jí jako úrední 
sbírky pres pul tiskiletí dilem v rEi byza,atské, díl~m y .dnešU1:ím 
R.ecku, ,díle-m v Moldavrsku a Besarabii. I literatury slovanské 
znají podolbné právní knihy. ,Došlo k nim tam, kde nebylo ofioi
áIne vyda'l1ých !ZáklOnu. VelImi čestné' místo v dotčené .1iterature 
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zaujímají Plrávní kk1.1thy čes:ké a meZI mm1 na predllliÍm mís!te jsiou 
»Knihy devatery« VšehrdOlvy. 

V !liter·atui-e Iprávníd1 l<nih českých i jinojazyčných vy,nikají 
Všehrdovy »Knihy devatery« 'nejen svým jasným zpusobe1m po
dámí, nýbrž i svý:m systémern. Autor .rozde1i1 práci svou .1a dve 
části. V '.pTvých trech knihách' .pO'jed:nal o .vyššÍJch soudech zem
skýd1, oo jich sIlOžení ,a pusobC1.OIsti a '0 souďním I-ízení, kdežto 
v 'knihách ostatl11Jich je vylíčenO' (právo s oukr orné, fízení pred z,e'm
s,kými deskam,i a rÍzení exekuLlí. VedJe vnitrní S'vé hodno1ty lite
rár.n·í 'má dao Vš,ehrdov-o ipra nás velik10u 'ce11lu }i v 'ÍlOm, ~e s.vÝ'mi 
{)Idkaizy čl citáty z'a'chovalo nám mnoho 'nálezu a ji.ných právních 
pramenu, zapsariÝlch 'dO' ,starých zemských des.k ~r. I54I sho1relých. 
Bez Ipráce Všehrdovy byJy by ;p!!10 nás dJotčené práV1aí prameny 
nadobro ztraceny. 

Ale dílo VšehrdovO' má :pro nás ješte význa1m ji.ný. Všehrd 
neprestává j~ln il1a :pouhé'm výkladu .českéhO' (práva, nýbrž leckdes 
i kritisuje a tím dává nám možno'st v'ni'knouti hJ1oube,ji do pi-ed
metu. Na rozhodný IptrdSipech bylomu Id:ále, že 'l1Iazírání ,na 'do~ 
mácí právo Inebylo u neho zkaleno ~a!zírálním HmskopráV'ním, jaklo 
tomu byrlO' u nekterých vyklacLatelll :.1árodního práva u .~i'ných ná
rodu. PochybUIj eme vu·bec,že se Všehr,d 's Hm.sl<ým právem du
k,ladneji sez'ľ1ámil. N ej en že tP·otom 'v ďíle jeh10 neiní hLubších 
snop, ale autor »Knúh devaterých« nemel ani !príJ,ežito>s'ti, aby 
právo ľím:ské si osvojil. 'Mýliti' nás nes,mí jeho IPolz'nám,ky v t. zv. 
»zavrení« Iprv!ní recense »1(.nih devaterých «, že hodlá 'naJpsati díl6 
i o práviU fím.ském. Sa'mlou"k lv .oboru práva, j'akým by.l Všehrd, 
il1e m ohlI se s úspechem poušteti do prací roma·ni>stických. Ale zas 
toho nebudem,e litovati, nehoť dilem svým o> ,právu \čes.kém po
staJV~1 sl Všehr;d tak skvel,ý po mnítk , že on, který neme.! ani theb·
retických základll :právdllích, :čer;pa:ný ch .na vysokém učen.í, natpsal 
o ,práv u knihu, jež by s}oužila 'k e ,cti nejlepším zna'klľm (práva. 

Jak to :bylo možno? K tomu ,pi'ece nestači,la pouhá, \byť , i ne
k olikaletá pra.kse u zems,kiích des'k, a nesta'čilo alni vzdélání, Ga
by-té na artistic:ké fakulte. Pravým, dioklOlnalým práv'níkem učinlil 

V šehrda jeho 'podiv,uhodný, právlní cit, s nímž se v dí.1e jehol 11a
poi-ád se,tkáváme. Kdekoli mel Všehrd Ipfíležitolst vyslloviti Io n,e
jiaké veci své míneiaí, uóinil to Zpllsobem sv'edčídm oo l11ejvyvinu
tejším Iprávtr1ím smyslu. Jak š.lechet:né je ;11oa \pi-. jeho nazírání na 
postave'ní p o·c1da1ných seďl áildl! V zems.k)TCh úrednících 'nevidí 
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pán1y, nýbnž s,luž6b.1íky vš í obce a vše-ch lidí. Za nej vetší iškudce 
a ne,práteIe zeme prohJlašuje ty, kdo se odvažují ruši'ti práva, 
»jimiž zeme stojí 'ad ' starodávna«. Neverné poruční,ky srorvnává 
s lupiči. »Takový -každý pOlručn~k .7JllQdeje zjev'ného:' jest hbrší a 
OIbešen:í jnež zlodéj sil1nučný 'ho.dJ.1;ej ší« úd. 

Dale'ko by tnás tvedlO', kdyby>chom IPodobll1é výroky Všehr
dovy me.1i ci:tovati. Stačí, když ješte jen uv~edeme klasiGké mís'iJo 
z deváté k'nihy jeho díla . Jlra·v.í se téllm, že zem'e 'zahyne, I»jestliže 
s.pravedlnost v súdích v nepravost, pravda v lež, uprímnost vIest, 
víra lv l!1ev~eru, a súd a lprávo spravedlivé v .lakomJství, IV dalry, 
v alafal"1ce, v slPolky v pre.ch obráceno bude. A .bUide~li tO', což jest 
od starých Čechóv, tak mužných ja:kO' rbzumný·ch, tak dobrých 
jako 'staJtečnýoh, k obrrane vše'Cll 'vóbec i 'každého zvlášte, chu
dého jako boha/tého, nalezeno, k .zkáze všech dobrých a: chudých 
najprvé, pdtO'm vdbv a siirotkóv OIbr a·cová'n o , a bezpraV'nki v do
bro obecné zle 'se velhúce , ipfikrytím dobroty a pHs'ah svých vlše
hrkú lest, bezprávnosti, krivdy, ne.pravoSlti, ú'k!1ady Iprovoditi brudú ,: 
a tak hdi dobré, ,spr.avedihvé, užitečné 1stive kaziti budú, tehdy 
tudíž koaec všemu učimen bude, a nebude na tutO' zemi Tu.rkóv 
žádných, žádných ·cizb.zemcóv, žátdrtýoh ne'prátel, éllnimeče, ani 
ohne 'PÓltrebí, než všec.ko bude jménem .spravedlnosti a p.fi:k,rytim 
od domáckh n~prátel , všech pohanóv i cizo,zemcóv ukru:lme:jších, 

' ~lenadále a .n.ezfetedlne zkaJženo, vykoi-eneno', a v nic jí,ch Istrni , 
·úk1ady ·a faJlšemi olbrráceno .« 

Z díla Všehrdov,a ne,promlou'vá k ná'm jen hU'm,a'nista a muž-
. I11 Ý právník čes,ký , nýbrž i uŠllechti'lý ,vlastenec. Bezmez'l1'e vlelebí 
české právo. a jehO' staré tvurce . Pravíť : »Bych 'sto jazykóv mel 
a toliikéž úSlt, železný lhlas a medené perí, nemohl bych a::J.i vy
mJluviti ani v)TlPs.a1Ji, jaJké jsú chvály hod:T1'i ' Čechové staH, ' zemi , 
čes.kú sipravující, kteHž jSlú tak Srpravedlivá, tak .dostatečmá a talk 
1P0treb,ná sobe i dedicóm svý!m Ipráva vymyslili !« A na jiném 
míste píše : »Amiž Imne O' tom často a ·dl:Úlio premýšlejícímu jiného 
co na mysil 'p.fi,chází I"lež to, že jsú bohem' a duchem sva'tým práv,a 
zeme české od s.tarých 'knížat a Čechóv vyhledáma.« 

Také jazyk český, Iprijatý ,práve z,ai Všehrdova: úrélldování 
r. 1495 za úredhí jazy,k u zemSlkých desk, nalézá ve VšehrdoVii , 
nadšeného velebitele. V l-iste ad-resovaném knezi Jírolvi, farM-i 
u lmstela Matky Boží na DÚlži, vykládá, iJ? roč pre/ložil ,do češtiny 

.# 

I ' 
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spis Jana ZlatOlústého »0 :.l3jpravení 'padlého«. Chce, aby se ja
zyk náš ,český šíril, štlechtill a rozlmáhal. »N eib není tak úzký, ani 
tJaJk 'lJJehl<lldký, ijalkož se lt1ékte-rým zdá. Hojnost a bohatsťví jehlo 
z tohO' móž poz'náJno býti, že cožkoli reeky, cožikoli latine móž 
pov,edíno pý'ti, ,to též i česky. A ne.lí tech knih žádných .reckých 
ani JaJtinský,ch, élJby v čeS'ký oibráceny býti nem~ohly. CO' se pak 
hladkosti jeho d.otýče, lI1evím, by tak VýmhlíV'l1Ie, tak !Ozdobne, tak ' 
lahodme všeekO' jazykern českým' poved-ino býti nemtohlo, ja:ko 
reckým nebo lati:.lským, ... Nemci, jichž jélJzik tak drsnatý, tak 
dreptavý a talk nerolzumnJý jestt, že jede/n os druhým miluve, Ne
mec s ,Nemcern, soble časl1:bkrát nerozumív,ají, VŠélIk jej našemu 
na potupu ,šíH a tnú, ,taJk' že i latinská slova veň vtrušují, aby 
Vlž'dy jazyk jich byl dO'sta1eČlnéjší a hojnejší, a .če:hož doma 'Il'e

mají, u ,súsedóv, élJČ dohre 'dalekých, vy,pÓjČrují.« V listu svém 
pO'ukazuje dále Všehrd ,na Danta, který, a'č v:ýbo,r:ae jazy/k la
tinský znaj, prece radeji :ps'al v'la'stnfm s,vým jazykern ital,ským. 
»Kdyby též i Cechové činilvi, m:e1li by reč svú mnohem z(prave-

. nej ší, o.zdoblnej,Ší, hojnejší; a'niž byl potrebi byló· pro učení ven 
do C'izích zemí vlaský,ch :.l~bo nemeckých jezditi a: s.tatkem svÝlm 
cizozemce bohatiti, ,znamenilté ·na se i na deti své náklady a útraty 
Črí:níc, když by Ise tomu všemu 'ddma v své reči mohlti ~au.čiiti pf'i
rozené.« .Q sobe sam-ém pak pr,alví: »Ač!ko'li také bych moihJ la
tine snad, tak jako jihí ,mne rlovr1Í psáti, ale vedia, že jsem . Čech, 
chci se laťil.le uči'ti, ale česky i psá:ti i mluvliti.« 

J ako dobrý Čech hodí Všehrd ,proti us:azování se Ne'mei'! 
v Čechách a v predmllu.v~' :ke druhé recen.si svého dUa vyslovuje 
oč ek álvání, že král nedopurStí, a)by se Nem.ci a jiillÍ cÍzo:zemlci v ze
mii osa,zova}ii; »lI1eib tbtéž oni Čechóm ',v sivých zemích činí .a žádr 
l11'ého Čecha ni.kldež žáJd1ným obyčeje.m trpeti nechtí a z pHrbzení 
'aebo radeji ztÚmYlsl'a Čechóm neprejí éllni pHti chtí.« 

N ejet1J (pr,o srv~o'je z,uamenité 'práV'n~i,cké d~lo, ale i, pro svou 
humánní, ,ušlechtilou po'v;ahu, zaníce'lllou jen pro :pravdu a právo, 
a l11'eméne i pr,o svoje 'mužné češ'ství je ~.lám Všehrd tak drahou 
osobností. S nejvetší pie'tou s!kláJnÍme se dnes po čtyrech stoletích 
pJ-ed jeho Mány, tcHce v \n1e'l11 stejne velkého člbveka jako $ip'i
sova'te.le. 




