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a Polsko po lubHnské unii. 

Ze všeho toho j,e však paŤJrno, že ;podíl, '0 kterém se rulu ví 
v'e čl. 106. až 10.8. 'obch. ,zá:k., j,e jen účetní veLičinou, illkoliv 
podíl<eilll v·e smyslu práV\nim.124

) POlnév3Jdž však udáJvá maj·etlm
vou hoc1nlOltu čl'EllIství ve spooečnosti, bývá Časlto výrl3.zlU »[podíÍ« 
užito k oZ'Il!3Jčemi členlsrtví Isa.m'a" t. . j. s,<!uhrnu VŠIBoh oprávnění a 
povtúDJI1ooti, j,ež ,p1yn1ou ~pOlLečn]kovi z .poměru společenskéhO'. 

Vbom. smyslu užívá výr1azu »IPodil« záikolIl 'o ,spol,eč-nos:bech s ,r. o. 
v §§ 75. a násl. Arci neružív.á se tu výra,zIU podil ve ISlpollečellSikém 

jměJlÍ, nýbrž oznaóení »podH závodní«. Výrazem tímto !!.lé1a by 
po :našenl ná;ZJoru bý:bi naID<r'3JZJena -s1olva »,podíl ve slPolečenslkém 
j.m,ění«, ji.C';hž užív,ají čL 106. ruž 10.9. PřdlSlpěje tO' ku zj,ed1nodu
sení terllndllllQ~og1e dbchodního práva, která dnes v~r,azů vlkll3Jd, 
p<odíl, závodní .podíl '3Jtd. U'Ž-Írvá v Jl,ej ·roZJillaniJtějš1m smYSllu, ba 
6alsto je navzájem zla!měňuje . 

ZméiIlY bude vyžadovaJti též čl. 216. ·otbch .. zák., jeruž v od
s,t,avci rprvém ipřilP,1suj<e ,též ,akóonáři ».podíl rlla Ispolečenském 

jm.ění«. TeJltO ·odst,avBcmohl by býti buď vůbec škrtnut nebO' na
hrazen ustanovenÍJ:rn, j,ež hy znělo podobně, jakO' 'OIdsta:vec pr,viIlÍ 

§ 75. z,áJkoll1a () společnosteoh s ruč. ohm. 

J. J. Lappo: 

Základní zákony velikého' knížetství litevského 
a Polsko po lublínské unii. 

Z ruského ;rUlkolPisu př'9I'ožil Theador S ,a tur n í k. 

J. 

Na l,uhlíThskou unii z r. 15G9 pohlíželo se dlouhou dobu jako 
na splyrnJUti veli!kého knížetství litevlského s Po1skem v j·edI1u re
pubbiku, v jeden stát. V nO'vé h:íJsto.rické liter'atlliře př1znám byl 
tétD unii ráz »UlIÚle r 'eální,,: oproti »unii, dynas.tilckér. Polska a 
1itev:sk'or;uského státu vpředooO'zí dohě. Než nelze za'mlčeti, že 
pods.tata státOlprávnírho ,poměru ohnu států v tétO' jej,joo »reállní« 
un:iJ~ jrlst ,probaJdáma j 'eště velmi nedostatečně. Příčinou toho j-est, 
že předJ~ta:vy <O j.ej,:iJoh vz-áj!emných v,z1Jazích po lublimské U[l'iů. . vy-

124) Srov. S t a u b-P i s k o, Kommentar, sv. 1., str. 357. 

Sborník věd právních a státních. 22 
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cházely (pouze ne záJk1adního usta;novení jejich pl'Í<v1leg~a hlása
jícího, že volská 'k,oruna i vebké kníZe1:s!tví ll:litevské slplývají v je
dÍl11 Ý nedíJn Ý oe1ek a v j1eden s,pole1cll y ,stát, který se vyt.voHlI810u 
eenÍJn a sj'ednlOloffilí'm dv'ou stá.tů a národů v j<e.den národ a jeden 
stát. I

) StaJti lublinskooo priviJelgia para.fr,a.zo1valy se hilstodiky 
beze zř,e.tJele :k tomu, ž.e 'ono pr1v.i1egiJrum bylo ve ,skutOOnOlStJi kom
lWQ1mlls.mn pnstrádajícÍl1.11 jlscLl1Iotné idej1e, j,enž zŮJst,avÍJl po sobě 
na1prOs.to ,nesmiřitelné názory o podmínkáJch UJnie, které přiJnJeSili 
na Juhl:Í!nský ISIIlf),m zástupci PoLska a btevskorU!Slkéhó s,tátu.';) 

Vš,ak nedo~ti na tom. NepřiJhliž'elD se ani Ic další sku:teoné hi6to
r:ÍJÍ! vzájemných v7Jtathů ohou s.tátú, jez v ' r. 156~ sjednaly unii, 
:a co zej'ména jest důležito, neby,la véuiQlvárua (p,ozornoislt ,ani zá
kladnírn ' záJkonŮID vehllkého Iknwetstvi l,i,tmnské:hn, které 'V něm 

€xÍ'stovaly po lulblinské unÍJi. 

Pri'vi'l'eg.iJUID <O lublínské untiJi prohlás.uo ,splynutí krá,lovství 
polského a v,el,i:kého J{:'riÍž'etJstvÍ litevského v j,eden stát, v jte.den 
státní útvar s jedním paIl!ovnÍkem v 681'e, 'krállem po1ským a ve1-
kýJm kn:Í!Žetem Litev,sk"Ý'm, volený'm senátBm (»ratdou«) a 8tla;vy 
'Obou nwrOldů (polského i litevs~or'USkého) v jednotném volebním 
shromáJ~dění. Noy;ě zvolený k'rál při Isvénl kOl'unOlváJní, které \bylo 
tĎeba vY1konati v Kr1akOlvě, ,portvlmmj,e v jedné a téže listině práva 
a sv,oibody obou náro\dů ,a ,skládá jim obě'ma jakožto nadál'e jed-

~) Iž iuž Korona Polska, y \Vielkle Xiestwo Litewskie, iest iedno 
niťro ~'dielne :} niero:žne ci-a.l:,o, a takie nie rožna, ale jedna spolna Rzecz
pospolita.: ktora si~ ze dwu PaIÍ.stw y narodow, w jeden lud zniosla 
y spoilac. Volumina Legum, tom II., f. 770 (dle vydání z r, 1'859, str. 
89). Totéž privilegium nachází se v díle Biblioteka Starožytna Pisarzy 
Polskich (vydal K. V\T \V ó j cic k i), tom VI. (Varšava, 1844), str. 
237--251; D z i a 1 y II s k i, Žródlopisma d;OI dziejów Unii Korony Pol
skiej i W. X. Litewskiego, cz~šé III. (Poznaň 1856) , str. 191-198; Do
kumenty objasnjajuščije istoriju zapadno-russka,go kraja i jego otnoše
nija k Rossiji i Polšě (Petrohrad, 1865) ; Dnevnik ljublinskago sejma 
1569 goda. Sojediněnije 'Vclikago Knjažestva Litovskago s KorolevstV1om 
Polskim (Petrohr'ad, 1869). str. 718-730; L. M. Z e I v e r O v i č, LitolV
skaja Metrika, Gosudarstvennyj otděl 'Ve1ikago Knjažestva Litovskago 

c pri Pravitělstvujuščcm Senatě, tom I. J str. 32-"44. 
2) Viz J. J. Lap p o, Velikoje Knjažestvo LitovskJo.je za vremja 

ot zaključenija Lublinskoj Uniji do smerti Stefana Batorija, tom 1. (Pe
trohrad, 190J), str. 13. a násl. 
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nortnéll1U národu přísahu, že hude těch práv zachnvávab. Všeoh-
. 'fi:y ,sněmy a 'shroméÍJžděmí rady (Isonátu) mají býti spoLečnými 
p!ro .oha národy, zvláštní sněmy a .senát ·pro veliké knÍJŽetství 
~jJt;ev.ské j,s'o/U zrušeny. Z,aJhra,ni1ční 'pOtl1tika 'Oibo'li státLl se úvvně 
slruouje: spnlky a ,smlouvy s jinými státy u~avírají ,se pauze pol-o 
s1ohtevsko'li republ:ilk()lu .(,rzooz pOli~p.olit,a) a smlolllvy l1~avřené 
dřive, jež U'nii odporují, se ruší. V 'OhOlU slOlučených stáJ1Jechmá 
býti ZiaJvedena jednotná měna. Vešikerá rus.tanorvení, kt,erá eX:Íisrto
valla ve velikém kníž.e1.ství lritevskéln a z,akazovala Po~ákům na 
jeho území nahývati st a,tků , jsou rcyvně,ž r:uš,ena,. Oba národy, 
sfpojujice B,e v jeden, n1Ja.jí náJrlQlk ,rua ISíÍJejlná práva na celém úoomí 
sjednooeného státu. Taková jsou ustanoveni lublínské u~nie, která, 
idrulo by ~'8, j,asně a · př,esně prohlašují státní j,edno<tu revuhl.dJky, 
v n~ž slučujle se Pollsko a velilké ~niže,tlst'ví litH\~ské . I.eč vmÍlnooé 
p,rivilegium o luhlín&ké unii ruší tuttC) jednotu řadou s~Ýlch j~n-ýJch 
státi. Státní tj~ul velikého knížetství titevského byli. jím z,aciloIVéÍJn, 
a zárov,eň oS ním byly ~aohQrvá .. l}y :iJ staré, od Pol'Slka odlrišné, 
úřední hodnosti s jejich dřívejší kO:ffiJpetencí a právy; uniě jich 
n-ez,měnila.. Litevsik:orUBký s,tát uchoval sri své zv,láštní mím,:Usltry, 
HvO~ji sta.rou státní pečeť, svó dřívější v}astrní vojsko, pokladnu 
(»ska'Tb«) a správu finamoní. POil1echán byl · velikému kIlliž81Í1s1Ní 
]iJtevsik:ému i jeho kodex, lritev,ský .stlrutUt, av,šak 1rubUmskt sněm 
p,řeidepsaJ jeho přepracOlvání v duehu sjednooení s polským zMw
nodárstvím a odbSlranění z · něho všeho, co by odpo;rOlv~110 sp[ynutí· 
ohou . národů,· prohláš'enéulJu unáL 

Pr,očítáme-H ,stati lublínského pr.rivilegi'a, Il1ffillŮŽeme lletpOIW", 
rlofV1aJti" že ,se v n]rh obdevují drvě ZJoela rOZJdilné a nes-1ThčiJtJe:1né, . 

prot~chůdné ideJe stMmího spolku, t. j. státu u.rr:riJtárniho a f,ede
raf.i.vního. PříéifilOlu toho by'llO', že smlouva 10 ThIlii, jak výše bylo , 
ji~ poz:naJInenáno, byl/a konec· koruců ik:om,promisenl lneú prOlt:ir 
ooůdnými názory a požadavky Poilska a veI.ikéh()l knižetství liteV
ského. V ~edTI!ě'ch statích ZJminěrné sm,1oruvy prohlašuje se v na
prosto kategodcké ťormě jednota, 11ll.itárlJ1losrt g,jedno'oeného s:t4tu 
wuií vytváJřeného, zjatím 00 v jin-ýJch odstJ3JvICÍch · v .touž dobu při'
zmáv,ají se vel~kému knÍ'Že.tstvÍ liirte~Slkému ZNláštní práv,a, čistě 

státního a nMmli ,proyjln'CÍ,á1ního vÝZtIlamu. Jest jalsn.o, že rp·ři\ ~a

kovém stavu věcí reali!s3.ioe slmlouvy o lublinlSiké unii J8IIIlěrem 

22* 
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k un::iltár:Il'osti neb federat.ivnosti vyzaiLova;l'a delšíhO' i-rvámí SpO'

jené r,opublilky, f8Jkbckého rozv'Oje vzajermnýoh vztaillů u splyrnuv
ších států, konkrétníoh faktů a vyvinutéhO' po.IriJt1ckéilO my.šle...'l~ 
v 'Oibou z nich.3

) , Leč život PoLska a litevslzo-ruského s'tátu \Smě
řoval v nejhLižších letech záhy a zcela zř,ejluě Je f'8!tlef.<1Jc:U ,a ni
koli lm státru unitárnímu a IsarmlOlsltatné státní 'postaveni veilikého 
knížet~shí libevslcého byvo fomnáLně utvr,ZBHO htevskýnl gb;J;tlltem 
z r. 15B8, j.e:nž udrlŽ,el sv,oji zav'fuZující sílu a,ž dO' 'r'Ozdělení a ' zá
n1ilku iPolslko~lit8v.ské r8iPubEky. Litevskfr statut z r. 1588 pO' prvém 
svém vydání ve vil'enské ,tJiJSikárně J\J!amon:LoO'vě byl znova vyclán , 
čtyřikráte v ·XVII. Istoletí a dv'alli:.rát ve stolet.i X VlILi) 

Lublirusiký sněnl r. 156H, j,ak jsme se již výš,e zmíníM, přede
psalI opravu lit.evského statutu, aby lubliThská unie a uskutečnění 
její ideje unitárnog,ti by.1y v článcích platného lcodexu litevskO'
ruskéhO' [)'ráJva uvedeny ve sku.tek. Avšak nový, tak zvaný třetí 
litevský statut, ,bélJki'Jca, na ráz, úplně zaNrhl tutO' :iJdeu. On f:Lili 
neuZiIlJal ,samu lublínskou-unti za záv,amý záJdadní zákon prO' 
vE,liké knÍlZetství l:iJtevlské, a,eboť ani jednau "se 10 ní n8Z1míniJ. v ce
lém textu. Zná pOlUZl8 veliké knížetství litevské jako lH-Jzávllslý, 
nílčÍLm ve své suv,erenáttě neoill'ezený 'stát, jenž nemá vltči Palsku 
nalpr;osto žádnýc;h záv,aZ1ků. T,élJkl()vý způsoh řešení záv.az.nosti 
IUlbIínské unie tŤ/e1im sta-tuteul rrrubývá zvIáštnÍlho význ,arnu, .přir 
hIédne-li se ke způsobu jeho slestavenÍ. Na něm pr'acovala nejen 
kmnálSe zřízená Iublínským Slnélnem, nýbrž o~nava od ní V/Y'Pra,oo... 
vaná byla zkoumána a doVlúová,na litevska.rllskýllli 'P'ov,ětovými 

3) Srov. J. J. Lappo, Litevský statut a, jeho sankce v r. 1588, str. 
31-32. (Sborník 'Věd právních a státních, r. 1922, sešit 1.) 

4) Litevský statut byl vydán v letech 1614 a 1619 ve vilenské tis
kárně Lva Mamoniče, v r. 1648 ve varšavské tiskárně Petra Elerta, v r. 
1693, 1744 a 1786 ve vilenské tiskárně jesuitské aka,dcmie. Po připojení 
velikého knížetstvÍ lite:vského k Rusku byl statut z r. ]588 vydán třikrát: 
v r. 18Il v Petrohradě při sen_átu (překlad z polského textu dle vydáni 
z r. 1786), v r. 1819 ve Vilně vilenským typografickým sdružením (pol
ský text vydání z r. 17S6), v r. 1854 v Moskvě »obš<:estvem istoriji: 
i drevl1iostej rossijskichc při moskevské unilversitě v XIX. knize jeho 
~ Vremennikuc (originální ruský text prvního Mamoniéova vydání). 
O vydáních statutu ' viz brožuru S. L Pta š i c k é h o, K. voprosu oh 
izdanijach i kommentarijach Litovskago Statuta. (Petrohrad, 1893.) 
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(kraj,skýlmi) ,sněm~ky a ISljez.dem celého. velikého knižetství liJt8'V~ 

slkého. Nový 'kodex nás:118ld!k,em .toho byl jeho »nár'odnllIl « dHem a 
měl ,sa.n:kci ·oelého jeho ·šl'8Ichtiekého »národa«, jež by,Jja jím f.or·mál
ně- vyjádřen:a. Li,tevsiký ,statut z r. 1588 vyrpra.co.van Ý lirtevskorus,

kýJm »náro.dern« byl jNl1 ceněn jak-o jeho ».národní« ,pokla.d', j 'al~o 

společná věe. J ·eho oohrana, j\aJc-otŽta. záruky a symbolu státních 
tr1aJdi,c v'elikého kniž·etství lit.evského, proniká zřeteln-)Tln rylSe1m ve
škeroOu jeho po~dější hi!stOTií, a kd)11ž ,na Čty .. Hetém sněmu (1788-
1792), v době velkých zamÝlšlen~lch refo<rem r~puiblilky, byla nad
hozena 'Dltálzk,a O' z'rušení tř,p'Ť-Ího litevlSikooo stat.u:tJu novým záko-: 
~kem, ),Liltva« sOfuhlaS1hla jen s tím, ruby 'na něm byly učiněny 
některé -opr,avy a úplné jeho zru'šení ncvdobro zamítla.. 

J arkožto kOIDlSt.i~'u0e velikého kmižets,tvÍ htevlskéhO' v době jeho 
sjednocení s PO'lskem ll~tevstk.ý Istat(L1{ ·z r. 1588 vůhelC ve vědelCké 
l:iJter,afuřp. fl1ebyl :studO'váln. PříčiifilOru toho bYlI pa,llujíei nmzoT na 

ohaTakter' r'erprubliky uŤvoř'eué lublinskou unií, která na zálkladě 
luhlíJT1,Slcého póvilegia byla pojímáJna jako unj1.áJrní stát, jenž se 
vytvořj,1 s.plynutím velikého :knižo8'tlStví lti1\8'v,srkého s J!olskem v je
den cel,ek. Po slpo.jení Zimní srba:rého }itevsKoJ'rwsikého státu s Rus
kem .lit.GVlský istartmt zůstal pro ně IplatnÝ'm právem . v těch člán
cich, kt.eré neodpO'rovaly základům státního zřízení ruského iim
peri:a.5

) PrDlto ta,ké litevs.ký st,a,tut Y oblaisti svéhO' OhČa;I1SKého, á 
M,slbečně itn~s.tmího pr.árva" j,alkolž,to pramen m· í.g t n í h o pTétva 
záJpadních a jihozáp3Jdnr0h rUlských gubernií obralc8'] k sobě pOr
ZOr:Il<O'srt rusk-fch prá:vníklL()) Státní kornsrti,Lu'ce j'ej ovš,e!m z~ela 

5) P latllllost litevského statutu v západních guberniích ruských byla 
zrušena úkazem ze dne 25 . června r840. 

6) Srv. P. Dan e V s k i j, Rěč ob istočnikach městnych zakonov, 
dějstvujuščich v někotorych gubernijalch i oblasťjach rossijskoj imperiji 
(Kyjev, r846), str. 64-69. M. M. Mi cha jl o v, Lekciji městnych graž
danskich zakonov, svazek II. (Petrohrad, 1860), str. 76 a n:ísl.;. A. K va
Č e v s k i j, . ZakiOny Černigovskoj i Poltavskoj guberniji i novyj sud 
(Žmnal graždanskagO' i ugolovnago prava, r. r875, kniha první a druhá)' 
a ") Litov!"kyj start:ut, kak istočnik městnago prava d lja guberniji Cerni
glovskoj ' i Poltavskoj« (v témž žurnále, r. r876, kniha čtvrtá); S: ' v. 
Pac hm a n, Istorija 'kodifikaciji graždanskago prava, tom I. (Petro
hrad, r876), stl'. r93- 202. St:ov. A. E . N o rd c, Očerki po istoriji kodi
fikaciji .městnych gražda~skich zakonov pri grafě Speran.skom, slviazek 
1. (PO'kllSYÚ kojifil~aci litevsko-polskéilo práva), Petrohrad, r906 . 
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ignorov,ala až do nejposlednějši dlOby. ÚkO'rem naší st,ati tu.d~ 
j,est .- .oibj'é}Jsn1ti vztahy této kOlllstituoe k .Polsku, "jež lublill&ká 
1hlllie prohlásila za .sloučené s v,el1ký!m knÍlŽetsbvim litev,s'kÝ'm v je
den -celek. 

II. 

První Oláneik: prvého oddílu sta;tutIU z r. 1588 stanovÍ: » Pře

dem. my, pélJnovnÍk, zavazmjeJ.ne sle a př:hsl:iJbujeme pod touž pří
sahou, 'kterou učinmi jsme všem obyv.ate~ům vš,cch zemí .státu 
nlliŠ'eho, ,~,eljJkéh'O ronižetství li<teVlského, že všechny 'knížata, vám y 

rady duchovní:i světské, ,pány kOTouhevní, šlechtu, města. i všeoh
ny [poCLda,né naše a v&8chny stavy v tOlJ.ll státě našem, ve1:iikém 
ilm~e'bství liJteVlském a v,šech jin ých z8111ÍlOO,. 'které ode dávna k to
muto státu ná;l'eiejí, počÍlnélJjic od nejvyššmo až do nedniJŽšllcr 
stavu, pouze dle těoh práva článlků v ,tomto ,statutě nÍŽH sepsa
nýcll a od nás vydaných, !soud:irt-i · a spra,v'O'vati lnárrte. Rovněž 

cizozemci, osoby 7.ie zaIDr,amičí vel~kého knížetství htevsik:ého, kteří 
př:iJj.e1i a lidé j'akýmkoliiv způsobem přišlí podle téhož práv.a m·ají 
býti Isuuzeni a před těn1Ji úřady, kde 'kdo vy,stOllpí«. 

V prvém článku III. OIddílu stojí: »My, palnovnik, ~avazu
je'me se a té,ž slibuj-eme zla .sebe i ~a, ·naše po~.omky, vehká kní
žata litevská, [pod touž 'přisahou, kterou j\Sn18 vykonali VŠ'Eml .oby
vatelúm VŠ'Bch Zimní vel:itkého kn~~eúství litevského, že tell rslavný 
stát, veb:ké kníž,etství i v1šoohny ZJemě, jež k ně-mu dávIH'o ,i ny;ní 
náLežejí, v -sláv-ě, btulech, v r 'esidenci, důstodenství" ve vládě a :síle 
a · ve všem, co k němu náJI'eží a příS;}UJší a též v hrank~ch v n10em 
zk:r'3Jclo'v'ati a umenšovati ani 'polll~ovati nem.áme, ba . n,aopak je
ště všechnlO tlO rozmnožovati chceme a buc1em'8, a kdyby Páin Bůh 
Zle !Své svaté l,ásiky, nám, panovniku, popřát<i ráčil j1ného ,stáJtu 
neb kní:lovství, tu přece státu našeho, veliJkéJho klllížetství litev
ského, ,kmiža;t, pá1llů r,adů duohov'n~oh a Isvětsik~ch a všech ú·řed
ntků Zl8msikýoh · i dv orlský ch, sllechty i rytířstva fl vš,eell olst,atnÍlcQ 
·~a\~ů v ničem pronÍ:Ž'ov.a!i ThebudAme, ný,brž rpř,ed veškerým zl,eh
čeniIDa poní~enim j.e stříci a hrclJn'i,ti bUJdcme IS pomocí boží, pe

čujíce o ,r'o\ZJIllJIlo~ení a vyvý'šení tohoto :státJu i všeoh důstoj,enlsrtví, 

QlZJdob i ,požitků oS Illejvětší pílí a rsnahou na,ší «. 

Phpojíme k těmrb(j článkům jestě j,eden a s]ce čtvrtý z téholŽ 
III. oddilu, v kterém čteme: j ) Též statky toho s,iWtu, vellikého kní-
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žetství' litevského neumenlšÍtIne 'a to, ' ,00 bude ,od nepřátel tOlhoto 
státu OdC:Lneno a r'0Ziehráno a ik jÚlému vyprošeno, zase' do 
vléllStnilciví tohoto vehkého knížetsrtví přivésti , :připojiti! a hNlmi'oe 
opraviti sl:úbuj;eme; a :IDdybyoham též něikomu z cizinců .při hra
nicich vý.še UJ'VledJený,ch, nemi, maj.etek, vesnice a lildi 'darovaLi~ 
tu ta:koví ma;jí z toho sJ,QIUž:Ltil velikému knÍiŽ'etství litevSkému; 
a kdo by nechtěl sloužiti, takovýoh pr:Lvi18jí llffiIlárne 1111 ni po
tomci naši držeti«. 

V uveden171ch Č'lámcioh statutu z r. 1588 máme zcella. j ,a,sně 

vjiznačeno 6amOlstatné sltátní postavení v8I11kého ,knižetsrtví litev
ského. Jeho pa;novlllÍ1k. jest j ,e h.o velrkÝln knížet81n a nikoli 
králenl Polska. To, že on souča,s-ně j ,e IS t p o v i 11 e 'n b Ý rt.i i Ikrá
l,em PQlllska, j'8st Zlcel,a neznwmo základní,m zákonům vel,1k~hn klní
ž,eflstrví h~,evlského , které byly 'vlož-eny do jeho ZáJWil1:Í1ku, jenž bYlI 
sestaven a potvrzen po hmliruské un.i~I. V,elilký kn~že lj~levský, vsbu
puj'e 'na tTŮIIl klIlwetství, ,SlkláJdá mu p:ři;sahu j a:kožbo státu (ne
mluvě ni &rOv:a .o j,aké1oJ1v Jeho unili s· Po1skem) 'O tom,~8' 1. ne
j ,en nedopUJsrtí žárlm.é újmy státních práN, výma,mLl i teri~o[ria 

veHJkéhokn:ú~e1:ství l\i,t,evského, nýbrlŽ nao/pak bude je rOZlvíjeti a 
zvět:šovat~· , 'POIkud mu ,síly :stačí a pokud mu pOlffiůže Bůh; 2. vrráJtí 
velirkémLi ·funi~et,ství litevskému země, odtržené hucI nwsilím neb 
darované, j'ež tUllto ~pů'sobem kdy k 'o 1 i v od . něho přilpa;dl"y 

k j:ůné:mu státu, ,t. j. j:irrl'ý:mi ;sIrovy nav'aZiUje .se uč1niti vše, co mŮ1že, 

aby v,rácenybyly )\ni~etLs,tví i země, které se od něho dOlstaly 
k Pólsiku a trn'8l7JÍ nimi :i; ty, ktelré byly od něiho odtrženy ll'a lubQiJl1.
skéJn sněmu r. 1569 na zák·Ladě »'pr,olseb « ,Poláiků k Ziík.iLThundu 
AugustOlvi (podJ:jašské, v()\lyúské a podolské V'oj1ev-odistvía lcyjev
ský kraj); 3. v'e velikém kniietlS'tví litevském bude se u~ivat.í a 

Dudlou míti p~a1illosrt pouze ty zá;kony, ktJeré jsou oibs.alžen,y v 11-
tl9Vlsikém st astutě , t. j. Th8lbUJde míti výZl1'anl'li žádné jiJ!lé 'zákorno
dár,ství ,a tudí,ž taJcé i to, které tvoři:Ira se sn ěmem polsk-ý1n, jen~ 
lublÍrThslk:OIu unií byl'prahJlášen :oa Is:pOÍ;eČúlý j,élJk :pro PQil:s:~o tak IP~O 
veliké kniž'Bbsiví 1i:tevS!ké.7

) K tomu dlU1žmo, dodati., žie zm~nka 

7)' Nové zákony velikého knížetství litevskéhomohol1 býti vydá~ 

vány pouze sněmem, avšak statut vůbec nemluví o tom, že by tento 
sněm měl býti polský neb aspoň »společný c: s P/OIláky. On prohlašuje 
jménem velikého knížete litevského : »Také, byla-li by potřeba něco no-
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o tOlm, že V'el1iký [{,nÍŽe litevský má :porwze mOžlllos,t oJbdržeti 1 hod
rlJOlst králO'vskou, zdůra:zňuj,e védomí kniž.etství svého s'mmostat
ného státnÍlho významu. Z jedné strwny t.ext statutu j'esrt upriélNen 
taik, ~e z něho jest vidna i mnŽllolst JlJehýh veliikénvu !knížetlÍ11itev
skému vůbec ikrálem a tud:í!Ž i .krále:m P.oLska, z druhé ~pak ve
hk~- lrnÍlž'e h~levský může 'O'bdr,žeti ~ ,třebas lne poJ~rké ) nýbrž lIlě
které jilIló rkrálov,srtví; dle přesnéhO'smY,81u tohoto textu OfIl umí 
vůbec poviul'en 1l0lsiti ~edména 'poLskou královskou kbrunu. 

KdO' že uznává S'G htevrSkýrm ,statutem z r. 1588 za plni()
právlIlÝ »uárod« velikého kn:í!že1ství htevského) za jehol Ipln'Ol
právné ,olbyvatelslt.vo.? Jest to národ veliikéhO' kni~etlství lilbevrského 
.a celéhO' území p 10 li z' e jeh 'o stá tll, lkte'rý odédá'ynra byl 
svob-olc1n tm, .sá'm ' si v ol rl .svá veliká kní~ata a slpra vov al sedle 
v:~orů a řádů SVObodných' států křesťarrusikých, js.a úplně v tom 
roven rsvým » Isousedůnl« a »brartřím« z národa poLskéhO'. Druhý 
člámek třebho orddi1u statutu vyjadřuje to zcela jalsJlě a UJr,čittě8 ) 

a dvaroátý cte:vá~.ý člán.ek téhož odJdilu u.starnovll j,e i .to, kte1ré ~emě 
s jejiloh ' etnografitikým siloženÍm obyvatelstva ,neházejí dO' oori
tOlI'ia v'ehkého krnÍ'ŽBtstlVÍ htevského, kl',ormě jeho státlního jáJdra .. 

vého připojiti k dobru republiky, tehdy toho nemáme činiti ani žádných 
nařízení vydávati, leč na valném sněmu s vědomím a radou našich radů 
a se svolením všech stavů, ke sněmu náležejících ... III. statut, oddíl 
III., člán:ek 15. 

8) »Rovně'ž my, panovnik, přis1ibujeme slovem naším za nás i za 
potomky naše veliká knížata litevská na zakladě téhož závazku našeho. 
jak výše jest v prvém č1ánku napsáno, že všechna knížata a pány rady, 
jak duchovní tak i světské i všechny úředniky zemské a dvorské, ko
Touhevní pány, šlechtu, ľytířstvo, měšťany i všechny osoby ve. ve
likém knížetství litevském i ve všech zemích jeho panství ; při svo
bodách a volnostech křesťanských zachovati máme, v kter:)Tch oni, jako 
lidé volní, svobodně od .starodávna v.oHce ze svých starých předků 

sobě pány a panovníky, veliká knÍža,ta litevská, žili a se spravovali dle 
příkladu a způsobu ' svobodných zemí křesťanských, stojíce na roveň 
a stejně majíce i těch svobod užívajíce se sousedy a brat1-ími svými, 
rytířstvem a jinými stavy národa polské koruny a kromě toho i při 

svobodách a volnostech, privilegiích a listech velik:)Tch knížat litevských, 
před-kll našich i od nás; a to všem i každému zvláště stran hodnpstí, . 
úřadů, jmění, lidí, gruntů a vůbec cokoliv bylo dáno a v budoucnosti . 
ještě dáno -'bude, neporušené a ne ztenčené po věčné ča,sy máme zacho
vati ... e: 
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Jsou to zml1ě rThsiké a ž'O'I110i.tská (Žmuď) - »ohyvaJtelé s~,átu na
šeho, ve])iJ\:ého knížetsrtví htevského 'á Zi8Jmí k němu náležejic~c;h, 
rUJslký,ch, ŽiomoiItských a jiJných«. Všedlny úioady ve ,"ellkém Jruí
žetství lirtevském m'Ohou dJ)·,ti podle statutu z.as.távány POU,ZB l:LdrnÍJ, 
pooházejídm',Í z pů V'odtního,éLomáJcllo obyvatelstva, z kr,aj anů 
knmetství, t. j. L:iJtevci, Rusy a Zmu(]'aillY. Dva:náctý 61ánek 111. 
oddílu zní: » V .tom 8tátě, ve velikém klllíž,ertství liJteV'ské m a ve 
všech z,emic;h k nělllu nál.ežejíckh, hO'dností ducho'vních ni svět
ský1ch, mést, ,dvorců, gruntů, st ar ostel1 stvi, držav, úřadů .zeIllr

ský(',h í dvorských, 'po\S,esi ailli v držení a užíváLlí ani dědtiúně ci
ZJozem clnn a o:sohám Zle z·a;h1' allj'čí ani .sousedům tohoto ,státu 
dávab nemám,e, nýhrž vše tO' my i potomei ;n élJši , vehká knÍ!Žata 
hltevslk:á budeme pov:ĎnlIli ' dáv,ati toliko Lirtvě, Husi, ŽmudiJ, čle
nům slta,rodáyných rodů a urozeným v.8l1illkéh;O' knÍŽI8It.ství 'litev
ského a" jiných ZJemÍ, kteří k tDmu velikému kníž,etství náležejí«. 

T,a:ko,vým ZlpŮlSlO.benl »slOus.a-dé« klnížetství, t. j. Po,láci, při
rovmÍivadí se, pokud ,se t17'če práva ik .doslažení úř'adú v něm, Ik cir: . 
ziJncům a vůbec jsou uznáJni za takové cizince jako VŠilchn,i 
ostatní. Osmnáctý článek téholž III. oddilu odpíraje nešleeht:iJcům 
pří:s.tnp k úi;,adůnl, znova zdúr,azúuje: že právo to přísluší pouze 
šl,echtilckÝ'm :pHsluŘníkům velikého knížetství litevskéhO'. Toto 
v,šeobeoné ustanovení opakuje s·e ve statutě i, co Ido j,ednotliJvýoh 
úřla;dů, ,Pokud IQ n~ch j{~éLná .- o povětovém chO'ružím, o členeoh 
zems,kýoh sO'uJdů,podstarolStech, zánlkO'výoh soluddoh a písa;Hoh.9

) 

PoláJc~ 'll'aprolsto [1 'etvoří jed.notnéhO' náT'oda S ' příslllŠnilky ,vlelil
kéha knižertství littevlského v oibJasti práv,a na 8tátní ,s,lužbu v něm, 
nýbrž j'ako cjzllnci jsou zbaveni ~ práva 'Obdržeti od vel!~éhO' kní
žete :liJbev.ského madeteik, nemovirté statky.l0) 

0) Třetí statut, oddíl III. , článek 5.; oddíl IV., článek 1. a 37. Prvý 
článek IX. oddílu, jenž jedná o obsazení hodnosti povětového podko
mořího (soudce v záležitostech hranič.ních a mezních) uk;lzuje, že ono 
provádí se týmž zpiisobem, jako obsazení hodnosti Člel11°1 zemských 
soudů t. j . za setření všech poŽia,davků a pod~ínek, obsažených 'V 1. 

článku IV. oddílu a mezi nimi i té, že kandidáti mt1si býti příslušníky 
~odů 7. velikého knížetství litevského, 

10) Kromě výše uvedeného 12. článku III. oddílu viz 5. článek 
téhož oddílu. Že Poláci byii uznáni ve velikém knížetství litevském za 
cizince, bylo již uvedeno i v polské literatuř e . Viz P r z e 111 y s 1 a w. 
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S kým že dělí se 'O ,svoji nejvyšší moc ve vehkéln krnÍJŽe1:stvÍ 
litevlském j'eho panovník, veh'ký kníže? 8estý 0lánek III. .oddílu 
srtartwtu z r. 1588 jménem tohoto panovnika pr:ohLašuje: »Ustano
vuj,mn8 pro lepší pOlřádek Vie všech vědcb , pro spr'avedl:n:osit a 
obnlJnru, aby se ,svolením všeab byly zemské potř,eby na sněmu 
stano1veny H vyři'zJUvéÍJny, OOy ,po vš,eebny časy před velikýJm snB
m,enl vallJlým, který máme my i naši potomci .povž.dy ISvo~ati, 

kdykoLiv ,toho uklliže potřeba republiky, byly sv'olány za úÓellem 
por'aldy InaJŠ:iJob r,adů' z téže Zlemě povětO'vé slllě·míky «. - V uvede
!Ilém textě vy,Sltu.pují dvé insti,tuoe: »sněm « a Hada« neboJ.riJ slenát 
vehkého ,knížetství lite~skébo. » SIlJěm « jalk zmrumo, skláda:l .se 
z » prunů r'adů « a »poslů « šlechti,ckého národa knížets.tví, kt'eří ' 

byli jim voleni na vlastních :p.ovětovýob slil'ěm:ÍJcich.ll ) O tom, že 
jest to 'Sněm »korunní« Ct. j. po1ský) , za jaiký jej pouze lublín
ská un,],e uZlná;v,aia; nebo ruspoú ,společn.ý, t. j . .spoloorÍý i os Polskem 
- lírtev,ský statut z r. 1588 neml1uví ani 8,1:O'va, t,ak j,ako hy 100-
lÍ!nská 1lln:ÍJe vůbec neexistovaLa. On uzmává pouze tu 'Olfgan:ilSacÍ 
státní mlOci veldlkého killižetství Utevsikého, která byl,a vytvořena 
statlUtem z r. 1566, krterý pLatil .p ř e d luhlinlSikolu unií a byl po
dr'oben ()lpr,aváJm ve srInyslu usnes.enÍ lubbnsikébo sněmu. 

Pokud s'e týoe státní »r.élJdy« y.el,jjk.ého ik.ni~ets.tví litevského 
n eboJí s8nátu, byla tato - tv,ořic ho'r!nÍ kIO\Ill'OTU jeho snému -
zaHz1ením, které fungorv,a}n i nezá v:úsle na něm ve svém úplném 
i neúplném s1o'žení v tom OIbo['u záil;sž:iJtosrtí, který byl Ipro ni vy
hr.až'8!n \kofllsti,ttucí liltevskoruského. stáJtU.12

) IJublinsiká UJMe u'znává 
však »radu « i ~něm pou·ze jen »korunnÍ «, t. j. ,p'olské. p>QI(1J,e 100-
lÍns~\:é unj'e snem i >.\ rélJda « veli,kého kníž,etst.ví litev'ského maóí 

D é!: b k o w s k i, Stanowisko cudzoziemców w prawie litewskiem w dru
giej pořowie XV. i w XVI. wieku (1447-1588). Studya nad History<\ 
prawa ptOlskiego, ",yd. pod red . O s w a 1 d a Bal ze r a, tom V., sv. 2 . 

(LV\TÓW, 1912), str. 17 a nás1. 
11) Srv. N. A . JvI a k s i m e-j k o, Sejmy 1itovskorusskago gosudar

stva do ljublinskoj uniji 1569 goda (Charkov, 1902), str. 103 a násl. a 
]. J. Lap p o, Razbor izslědovanija M. K. Ljubavskago, Litovskorusskij 
sejm (Čtenija v Obščestve lstoríji i drcvn.ostej rosbijskich pri Moskov
skoll1 universitetě, 1903, III. --- Zpráva o přisouzení ceny G. F . Karpova) , 
str. '66--:--73. 

12) Viz J. J, Lap p o, Ve1ikoje knjélžestvo litovskoje, tom J. , str. 
564-736. 
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zan:iJrn.oruti ,S!plyrnuvše .se sněmem a s »r,adou« P.o:1ska. Leč .tř'etí 

litevský ;struŤut právě naopak ničeho nechce znáJti Ol tmn .s,pl~l1IUtí 

a odlišuj-e je j,a,ko platná zařízení zcela Inezávilslá na PQilskm. Tím 
ovšem 1i1tev,ský statut z r. 1588 otvírá vQilnou eeSlÍJu i k Ú\plnému 
zr.ušanÍ luhlinské un~e. On dopouští mažlniost, že Vlsl:iké knižetSltví 
htev,ské mů~e uj'e.dnati n.OIVOU unill i s jiným s.tátffin i ŽI8 může 

žirti bez j'akéIDOlliv urrrie vůhec: organisruce nejvyš-ší mDci jeslt -wpra
veTha záJkl:adními zákQiny knížetství v'e vlas tn ím státě a zru
šení unie s Polskem nevyž'ruduje žádných doplňků k nÍ. 

N enacháZÍJm,e :níj.aJk)Íich mníI1ek týLka,jídCJh .se sjednQicení ve
N\kého knižetSitví litevského oS Polskem ani v tom člániku startmtu 
z r. 1588, <futerý jedná ·0 1)rávu odj,ezdu z knížetství do jiných 
stá~ů. ŠestnáJctý č'l.áinak III. OIddi1u1S

) praví: »Též schv<1Jlll1j:eme 
a ,potvrzuj-mne ;prlo v,ěoné časy~ aby knížata a rpá;n,o'vé kOTouihevní, 
šl'echt,a jo Jm,ždý ·ol:ověk stavu rytíř,ského i j'aikéhOlkolirv stavu to
hoto .státu, velilkého knížetlství lirtevskéhú měh voLnost ·a ,právo 
odej·eti a odejiti :oe z;emí naš'eho velikého knižetství 1~tE,\vsk.ého za 
účelem o8Jvod'enÍ si věd, cvičení ,se v 'pís,mě i ve věcech rytíř,Slk')Í1ch, 

neb bude--<li .chatrného ·zdraví, aby se léčj,l , do vše0h 7.Jemí a stran 
illromě zemí ,našich nepřátel, s n:Lrni!ž hy Zof~J]ně naše v onen oas 
válčila «. Kdyby ,statut u:onával ;plnou rpl,at:nlolst a zá va,zjn'Olst lUJb
linské unie, 1. by vyň.al »rpolskou korunu « ,ze »v,š~ch zemí ,asrtTIaJn.« 
a 2. neuv.edl hy poslední0h ,slov uv,edenébo textu, nebQiť bez Pol
ska Isa.m'Q o Slohě velilké .knÍJžetsltví litevské :oa ;plrutnosti lThblimsiké 
unile vá;l,čirti ov'šem ··n8lDlohlo. 

N a základě všech výlše uvedenýCJh usta~L101veIlí l:i!t,ev.ského ,Sta
tutu z r. 1588,' jež vYJ-nezují vztahy v'eliikého' knížetství li,tevského 
k Polsku, možno učiniti pouze jeden závě·r: Třetí litevsk ý stlaŤJut 

vůbelC nepHblíží k ]iuhlinské unitj, tak j'alko by jí vůbec nenylo. 
Kdyby uzná:va:l j-ejí záva'zn~o'Si, mUJsM by do sebe pojmouti j-ejí 
sta:ti před všemi základními z;wkolIlY velikého- kniž,e'bství litev
ského netb ru$)OÚ II Yádět~ . na \~jlVtch stTállkálch j'ejí akt v cel'osti. 
Kdyby ISttlatut ulZlDáva.l . ekutle.oně třeibas jeD. pra..<:;té »br,abrské« 
vztahy ,k Polsku, mu,sil hy aSipoň o!ililŠjti »korunu polskou « a 

13) Záhlaví ,tohoto článku zní: O voI'nosti vyjechaňja s panstv 
našich do inši-ch paňstv chrestijanskich, kromě zemI' neprijatel'skich, 
i o opekru:.h t~kic:h imeněj , 
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»hratry Poláxy « od osta-tníeh ciiZíoh stártů a ci lzolZmnců - » za
graničniiků«. O .nějakém soublasu druhého liItevského statutu 
s pol,ským:i zákony, jak bylo přederpsáno lítLblínskýTn slIlě,meIiTI 

z r. 1569, nerriůž,e býtli v třetim ,stlatutu vůbec řeči. 
Poťkud .se týče <Slpolooný(~h Isnemů oS Poláky po lwblínské Uln.:iJiJ, 

zůsltaviJ.y tytu tolilw j·ednu z:llaŤ'el'llou stopu v st,atutě z r. 1588. 
Do tř'etÍlho článku III. 'oddílu byl vložen t,ext ust,anovení známé 
va'I'š,a,vské konfederaoe z 28. ledna. 1573, potvr zení to jejích pod
lniJllek, které v olbdobí prvtl1iho í lllt.erTegna měly bý-ti před(lo~ooy 
.JlJovám'U koráli »řeč.i ,polSpoli:té « (r8iPíUbl~ky). Leč j,ak jest v něm 
obsažen? Tl--'uŤJo text obg,ah uj e v ,soDě řadu s,poleon ých požada vlků, 
vYIP'r,acov<1"ll ých Polskem a velikým knížettlstvÍJn btevský·m: na 
konvoka6nirn sněmu ve Va'ršave. Avšak liltevský sta tut lPl8č1,1vě 

oml,Qtuvá dúvO'd, proč tento akt uvádí na sVÝlCh st.Tánlká.cih, aiby 
nemohlo bi~ti ni/zádné poooyhno:sti o významu j-ehO'c~léilJ..o OibSHihu 
,pTO knížets,tvÍ. Záhlaví tohoto CláiI1ku zní: »0 z,acho~ání v pokoji 
všech poddam ýIah našj,ch, o byv 'a, te 1 ů t é t'O Z e 111 ě , ,se ztřetelem 

k rŮZlnému pojimáJní a vykonávání kře.sťanského náboženstvÍ. « 
Text jeho .pak počiná takto : »A rovněž pr:irvnejlem . Fl. přisahou 

naší j:sme dotvrdili mír mll:}zL růzJ),ověrci střici, aprOlto i ·konfe
der,ace, v době :iJnterl'égna v této republice m.ezi stavy kOf'wn y 
polské a vel1kého k.nižettství litevského ujednaná, dO' tohoto sta-

. t'utu do:slovně jes.t veptSéÍJna, OOy osle podle ní j!ak .my, panovník, 
t,aik všilchni oibyvatelé těoh z,emí řídiE; kterážto konfe-derlace 
z polské korusrtituce podle pTáv.a, každému nrur'odu náležejícÍ!h.o, 
do riUlského jazylka byla ,př,el,olŽen,a ta ruským ,pí.smem ·do toihot,o 
statutu vBIJ;sán'a, a to s,lovo ()Id sllolva.« Teprve 'po takovémto 
úv-odé a. s .ta:k'ový'mi vyg,vet,livk'ami vložen jest do litevského sta
tutu tent'O akt, který PolS!ko .tehdy pov,atŽov'alo za je,den ze zá
kJ'adtnÍJah záJkonů »ko'rumy « a oe-lé v I'. 1569 vytv-oře.,né » řeči 

pOI8'polité« {r1epUJblilky). 

III. 

Li:tévský Istruturt z I'. 1588 ,prohlašuje tudiz veliké knížets,tví 
h1'evské zla úplně Stamostatný .stáJt. Ono nejen není ,s'}oučeno 

s Pols,kem v »j'ederi národ« a v »jeden ,stát«, nýbrž ,chr.átněmo 

j'e.s t př,ed tímto ·s.plyúutím z.ákladnÍlni zá,kOln'y siatJu{ll .. J e-li: všaJk 
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to[mu t'a'k, tedy proč oSle n la lrublin'Skou unii iPohliželO' a z části po-
hlíŽÍ i ještě dnes, j.aJ~a na s:Pllynutí veloikého :&nižetstvi litevského 
s Polskmll v jeden ,státJnÍ ,cele-k? Odpověď na tuto. otázku múže 
býti dáma zoela j'asná :a př'esná: prot'O, poněvélJdž předs{,avy 

o "t,cID1, čím by.la »řeč 'pospoEtá« za epochy lllblinské unie aiŽ do 
rozdě~e.nÍ k'o1Jl,oem XVIII. stl o I eti, :oaikládwly se výlluč,n,ě na sikLtích 
priV1ilegi,a o unii 'z r. 1569 a zej,mén.a na prohlášené jírn, avšak 
neuskut8čněné 'Íldeji jednoty 'OhOlU států. Požadavky poLských 
exekudoni,stů z ,šedesáJt,ých let XVI. věku, jež vytvořily rpO'~s:ký 

proj,ekt UllÍie, Z1TOIdjJly tento náz,or, Jenž ,se nesrovnává s historiic
kOlu sku'bečností. N aeiOlna:hsti'cká idea »PoLsko od moi~e 'k n10ři, « 

jež nikdy ve skurte-čilosti taJk 'DleexisrbovaJlo, dovršiJa vytvoření ' bo~1JO 
náJzolI'u ,a iJ)řenes~a jej dO' Illové doby. 

Tvrzení o d'ov,ršeném '$pllY1IlutÍ velikého knížetstvÍ lÍ'tevskétho 
s P ,O'lskem v r. 1569 :máme v po1s:ké hter'atuŤe j ,i~ krátce piŮ' lu
bl~ruské unii. Tak pd.1siký senát'or J,8Jn Herhurt psal v r. 1571, 
oslaViUje Zi:kmund,a Augusta,: »)qulli enÍJn i;gnIO'Tlat ... , ut Po-
100nus cum Lituano :nullo d.:isorjlll1illne eSlsent, pro LhlloqThe ,ei Í!I1di~ 
yilSO cOlrpO'r,e haber,enbuT (Un]Otn,em nos dllci,ynus) opeNt ac studllO 
labureque ID de'Íesso MalJe!s,télJtl.g vestr ae - perfectum ess~t. H) 
Zirkmund August »publ1cO' .cons,elliSU L:LthThan:iJam, caeterasque 
r eg.i'o nes PO'loniae oO[li;wnxirt«, promlouvá druhý autor. 15

) 

Tento nálJor přešel ,ze XVI. dO' XVII. i XVIII. stOll.16
) 

1') Chronica sive Historiae Polonícae compendiosa ac per certa 
librorum capita ad facilem memoriam recens facta descríptio. Auth1olJ'e 
Magnifico Viro J o a n n e Her b u r t o cl e F u 1 stí n, Regni Polonici 
senatore (Dantisci, 1609). Epistola dedicatoria (pátá, nečíslorv. stránka). 

lG) S i m o n S cha rdi u s. De vita et obitu Sigismundi Augusti 
Regis Poloniae, qui obiit anno 1572, Kalendis luliis. Polonicae Histo
riae Corpus. Ex bil:Jlilotheca loan. Pistorii Nidaní D. Tomus 1. (Basileae, 
1582), str. 65. 

16) N a příklad I o ach i In i P a s t o r i i d e H i rte n ber g, Flo
rus Poloniclls seu Polonicae Historiae Epitome N ova, dle pátého vy
dání (Gedani et Francofurti, 1-IDCLXXIX), 'str. 221-222; Litvanicarum 
Societatis lesu Histori'a,rum Provincia1ium pars prima auctore S t a n i
s I a v R o s t o Vy s k i, ex eadem societate et provincia sacerdote (Vilnae, 
MDCCLXXlX), str. 33; G o t t fr i e dLe u g n í c h, Polnisc.he Ge-· 
schichte von denen Zeiten Lechi an bis é1uf den Tod August! des II. 
(Danzig, 1741), str. 76; AbrCgé Chronologique de l'histoire de Pologne 
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V XIX. věku srt'al se jednou z h1~l.vnich vět f[)IoLské histor:iJcké li
tera,tury. V prvé polovici XIX. sto1. pojednávaJ' Lelewel v diouhé 
řaJdě Sivých prrucí, které došly v,e1m'i velikého l'i()!zšíření , 0 _ SiplynuH 
,T,elilzého knížErtství litevského s Polskem, uváděj'e př:úslušné stati 
~ubl:Úns,kéhopri'vii1egj'a.17) Totéž dě'la1i i j:Lní autoři bohatě sle rOlz
víj1ející pOilské historické l~teratUJl'y v XIX. i ve XX. sltoletí.13

) 

Z vědeckých prací o histlQ;rltl j, rprávu Polska takové ná,ljory .o 'clTha
r,a,kteru sjednocení »koruny« a »Lirtvy« prřHšly do prací všeobec
ného rá:zu, do učebniiC a vydání, ur'čenýoh pro nejš-ú'ší kruhy.H') 
Z polské literatury přešlo tvr:zení, 'ž,e lublínsiká unie s:louči['a ve
t]kékni~etství litevské a Pol.sko v jeden stát, do literatu,ry zá
prudciHvro'pské a Tuské a bylo ()Id ní úplně při'jat.o. Ru1hiere, 
Malrte-Brun , Ustrj.aJov, Kojalovič, Schiem,ann a dlouhářad.a 
jiných autlOrů20) mluvili o tom souhl,asně, a,č v jiných svých vý-

(a Varsovie et Dresde, MDCCLXlII), str. I24; G o tf r i di Leu g
nic h , rus P~b1icum Regni Poloni, tomus J. (Gedani, I76s-editio a.Jtera ; 
prvé vydání r. 1'742) , str. 40----4I; X. W in cen tyS k r zet u sk i, Prawo 
polityczne narodu Polskiego, tom 1. (ve Varšave, 1782) . str. I8 . 

17) Viz zejména r o ach i m Lel e w e 1, Dzieje Litwy i Rusi až 
{jo Dnji z Polské!: w Lub linie I569 zawartéj (Paříž , I839) , str. 270 . (Lip
sko, I839), str. 270; Polska, Dzieje i R zeczy jéj , tom II. (vydáni deváté, 
Poznaň, 1859), str. 92'; Dzieje Polski 'potocznym sposobem (Poznaň , 
1859) , str. 92-

18) Např. Mi cha 1 Bal i II s k i; History a Polska (Varšava, I844), 
str. 141; J ] a r o s Z e w i c z, Obraz Litwy pod. wzglGdem jéj cywiIizacji, 
od c.zasów na.jdawniejszych do kOllca wieku XVIII. , cz~šé II . (Vilno, 
I844), str. 79; Tom a s z S t a n k a r, Rzut oka na Hist!oryC!: Litewskťl: 

i Polskťl: od najpiérwszych poczťl:tków palí.stw tych, do ostatnich czasów 
politycznego ich bytu w roku I794 (Vilno, 1858) , str. 42- -43; ] ó z e f 
S z u j s k j, Dzieje Polski, tom II. (Krakov, I894), str. 395-397, a dlouhá 
ř'ad.a prad jiných autorů. 

19) Na pl'. X. ] a n B i e 1 s k i S. ].., Widok krolestwa Polskiego ... , 
w krótkim zg:ola a rzeczywistym duchownego y swieckiego rzqdu opisie, 
l odovitym i~zykiem polskim szkol.ney polskiey szlachetney 'l1{Oclzj wysta
w ióny, tom 1. (w drukarni J. K. Mci Collegiu1l1 Pm:nalÍ.skiego Societatis 
lesu, 1,63) , str. 236-237 ; Ze no w i t A n c y por o w i c z, Opowiadanie 
His1:ioryi Polskiej dIa dzieci (Varšava, I847), . str. 1'53- 154; K o n s t a n

-c y a S k i r mu n t, Dzieje Litwy opowiedziane w zarysie (Krakov, 
1886); str. I28 ; Leo n W a s i 1 e w s k i, Litwa i Bialorus (Krakov), 
:str. ' 55. 

20) ~C1. R u I h i e r e, ~istoire de l'anarchie de Pologne et du de-
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DO luhE.mké unii. 

Y{l'deoh a, nál:l.orech se úplně rozcházeli. Úplná IHldvláda tlOthOIŤJO 
m~nění měla ~a následek: 1. uznání velikého knÍŽetství litevského 
od T. liJ69 za pouhou prolVÍJnCÍii IptollSlkého státu a 2. LLznáJnÍ, že p()~ 
činaj~c lublinsiknu unií přetrhuj·e se zvláš-tní hi,storie li,tevskorus
kého .státu a .sp~ývá od té dolby v jeden cel,ek s . historií PO.}lSka. 
Práce z h:iJsrfJarické geografÍie a z (právni his.torie PoJ.ska prakti
koVtéxly veliké knÍ'ŽetJs.tvÍ litevské jako polskem provNlCii stejně 

j ,8Jl~o Vel:koipollS'kJo a Malopolsko~il) a hlálS,aly s.plynutí jejich dě
jdin.22

) I li;tevs~ý historik Teodor N8"rbutt, proniJknutý lriievský:m 
pa:tdot!jslnem, dová:dě-j-e -své díllO ke ISlmrti Z.i~munda Augusta, 
odkládá ,své ·péro hi,storika v'e~iJkého knižetSltví litevského se sl'Orvy: 
») Dovedl j,S,eoffi .svůj výk..l,ad ·do epoehy, v l\keré pře:stala eriisrtov·ati 
&8Jffiosta.tlnost národa; odtud jiS·em již pO'v-i,fi'en p~enechatj; výkitad 
piséLtelůnl IpOIlské hilstode; poslední san10st'atný monarcha lrjtJev-

membrem ent de cette républiqlle , tome prCHl ier (P-aříž, . 1807), str. 21; 
M ·a 1 t e-B run, Tableau de la Pologne anciennc et mo.derne, sous les 
rapports géographiques, statistiques, géologiques, politiques, moraux, 
historiques, législatifs, scientifiques et littéraires, tome premier (nou
velle édition ... par Léonard Cho.diko ... , Paříž, 1830), str. 192; N. G. 
U str j a lov, O sistemě pragmatičeskoj russkoj istoriji (Petrohrad, 
1836), str 76. Izslědovanij e voprosa, kakoj e město v russkoj istto'riji 
dolžno zanimať velikoje knjažestvo litovskoje? (Petrohrad, 1839), str. 
19,37-39; M. O. Kojalovič, Čtenija po istoriji Zapadnoj Rossiji 
(niové vydání, přepracované a doplněné z vydání v r. 1864, Petrohrad, 
1884), str. 179, Ljublinskaj'a Dnija ili poslědněje sojediněnije Litovskago 
knjažestva s polskim korolevstvom na Ljublinskom sejmě v 1569 g10du 
(Petrohrad, 1863), str. 6, 21, 81; T h. S chi e man n, Russland, Polen 
und Livland im 17. Jahrhundert, druhý svazek (Beríín, 1887 - Allge
meine Geschichte ... , herausgegeben von W i 1 hel m O n c k e n, zweite 
Hauptabteilung-, zehnter Teil), str. 331. 

21) Na pr·. Stal'ožytna Polska pod wzgl~dcm historycznym, geogra
ficznym i statystycznym opisana przez M i c II a I a Bal i II s k i ego 
i Tymoteusza Lipillskiego, tom IV. (Varšava, 1886), str. 90; 
Z y g m u n t G log e r, Geografia Historyczna ziem Dawnej Polski 
(v Krakově, 1900), str. 271; G. Leu g nic h, Ius Publicum Regni Polo
niae, 1., str. 25; X. W i n cen tyS k r zet u s k i, op. ciot., tom 1.; str. 
18-19. 

22) Např. Mi c ho a I Ba) .i II s k i, Historya Polska, str. 141, Staro
žytna Polska, IV., str. 89 neb P. Mo.r o z o v, R-usskoje dělo v LitolV
skoj Rusi (lednové číslo žurnálu Russkada Rěč za r. 1882), str. 92 a 
jiné práce. 
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ský a p'os~ed!ní J agaj10IVec mužského rodu, Zikmund August, 
umřel a já lámu péro nad jeho hroibellTI. «sS) 

Nemůže býti poohybinosti 'Ů tom, že v tvrzení o l~l,plném ,sply
nurtí v'e1ilkého kníž.etst.ví htev.ského <S Polsk8lII1 v r. 15GU, jež vzniklo 
na podkhvd€priviilegia ,o lublíI1S1ké uni.i, ,odrrá1Želo se i n'éllciom.álně

pohtiické slmýšlellí epochy posled.!ních 'desehtLekí státnmo život'a 
}) řeči pos:pohté « Crepubhky) ·a ·doby, která následovala IPO' ,zániku 
její .státní existenoe. Epócha Stalll.lslava Augus.t,a, počábky 'Te-fo,-
1 eIll, rO'z.dělení repubhtky, r,ef'OTmy ,a idCje (~tyr,1etého .sn,ěrp.u, zjdů

razňující zkonsohdování ,a větší jolnO'tu rozpaclávajícího oSle a 
rOZlděl,ovaného Isrpojenáho (polsko-1it·evs:kého státu, vše tO' dodávalo 
určité bn.rv·itOlsti InlazíráJIlí i na milIlulost, o jejíž vZlkříš.ení &Thilri 
po1š.t.i čilt1IÍltelépotominí epolchy .po rozdělení Polska. BezornpOll'u 
největší a nej:siln,ější přímý :pl'o.jelv těchto \proUldů 111ůlžeme· sihLe

dati v ideách a snahách kruhu OIsob, jemuž v če1e stál knÍtž.e 
Adéhln Čartoryj,ský a j,enž v době elrni,g,race po povstá;ní v T. 1830 
měl svOj'8 centrum v hotelu I.J8.:mbert. Hle, co byl.o' tehdy Plrolhla
šováno představiteli tohoto smýš1ení o velikém knížets.tví litev
ském ,a o PlOilJS'ku: »Toutes ces terres ... ont formé, depui\S des 
si'8c18s, sous Je ll10m de La P010 gll8, une ull':Lté polj:Juique et na,tio-: 

nal,e, in:c,Qlntestlahl'e et inoonteSJtée... 1108'Urs., coutumes, tradi

tioThS . hilstloriquelS, ijfi,stiitutilonls !pQllitiques, . écoDlOmiques et ,soci
ales, ont t'ouj,oturs été les mem;€\s dans Les prO'vinces en . de<;a ~ 
au ,delá du Eug, qui ne oesls,er'ent de ·parta.ger lels destdnées de la 
Pol'Ogn.e dalfils la bonne ~ ·da,ms lla mauvaj,se f'ortlune, ,et cette oom
munauté R .survécu a u d8lmemhrement de la "patr~e. « 2t) 

23) Te o d o r N ar bu t t , Dzieje Narodu Litewskiego, tom IX. 
(Vilno, 1841), str. 492. Srv. knihu téhož - Dzieje N arodu Litewskiego 
w krótkošci zebrane z dolqczeniem potoku pochodzetí ludów narodu 
litewskiego i czterech tablic rodowych xiqzqt 1itew$kich (Vilno, 1847). 
Srv. též - K o n s t a II c. y a S k i r m u nt, Dzieje Litwy, str. 130. 

24) Affaires de Pologne. Exposé de la situation suivi de documents 
et de pieces justific'élitives. De la part du P r i n c e C z a r t [o' rys k i 
(Paris, Décembre, 1863), str. X . V novější práci, věnované historii pol
c:;kého smýšlení v této době nella,cházÍme zminku o citované knize 
(XXXIV + 128 stran in folio), t. j. v soupisu pra~í knížete Adama Čar
toryjského, zemřelého v r. 1861, - V" i e k XIX, Sto Lat Myš1i Pol
skiéj, tom VL (Varšava, 19II), str. 16-Ij. 



August, 

~:m ,Slp[y-
vzniklo 

~o[lállfi€

) života 
)' zánitku 
ky Tofiol
:lU, ~dů

ho sle a 
lDdáva:lo 
:mí snáli 

odJpolru 
ne' slhlJe
il knÍlŽe 
. T. 1830 
prolhla

"ví li,tev
pujs des 
3t na,tio~ 

3, tradi-
et ,soci
de~a et 

ées de la 
~te oom-

tom IX. 
tewskiego 
w narodu 
no, 1847). 

13°. 

i ocuments 
t lo' ryski 
storii pol
mé knize 
dama Čar
tlyš1i Pol-

Zúklaunl zéi.l, ony vl'likéhG knížetstvÍ litevského a Polsko 329 
po 'lublmske unii. 

Avš-ak Z téže doby, kdy kníže Adam Carturyjský ' př,ústUlPo

v.al k uskutečnění svtch na:oionáLně-poht:Í!ckýeh ideálů, máme 
i Tozhodné tvrZJení, že me:z~ Pdls~em a vehkÝlIll kníž,etSltv:írrn b
tevstký'm nebyl'O těsných vztahů Istátní j,ednoty, tř,ebas to.to (velké 
m:iJžetství litevské) y 'celJku zůstá;valo vérn'fm jHc1notě s Polsk!em. 
Předst!av:iItel .stélJTého htevlsko~rUrSlkého rodu, }rhohaj1 Oginskij, l1a~ 
psal: » rupres l'unjon de l,a Li\thu-ani:e fL la P.o'llO'gne-, les lJi'thua\n1eI1S 
se ,mo.ntrr'erent j,aloJUx de la cOl1Slsrv.at:i:onde leursaJll1cLe.n:nes }O]S 
e'ť pri,vileges, qui .l,eur ava1ent été garanbs paT l"acte mem.e 
d'wni.on; ma;:Í!s 'on 'les troiUvait toujours d-isposés á tous h~iS sa;cTi
fices qu'lQjn -demandél.i:iit ,a'eux 10tTIsqu',il s:agÍlssait du bien-etr-e gé
neTal do La pai'r,iie.«~5) Ve sloveoh OgilIuslkého [l,esporně jest sly
šitHlna 18'e .stnvny .yeli:k~ho knížetstvL libevslkého ,tradiJC!8 trwlJlé 
obra,ny y,la:stnítho Jeho státního významu ± ,práv v době jehO' sj,e.d
noof:mí ,s P.Oi]skOOl. Tato tr,adioe byla pe-vně z,alo1žena, ihned IpO 

u~aYř,ení LUrblil1!ské un}e ZO
) a ,paměť na ni přežl1a i dělení »řeči 

pospolité«. Než ,sÍl1něj ,ším. hlasem oelého choru ph:l:ds,ta,v.itelů \pol~ 

s k é h o tr'ad~čnilio 'pojirrnání výzIlarrIlu a snl y.sl:u lillblÍJrustké u[li~ 

přehluš,eny byly h1as.y jednol1:Í!YÝ1ch o.slOb, hl,edkích na v~2)l1Jam 

un~ /, r. 1569 tak, jak .s'8 v-e vel:iJkém 1nížets.tví litevském je'šrt:ě 
po době Zjlkm,ul1Jda AU~Ursta zračil, tl, zpús,obeno bylo, že názory 
jej'icb vůhe,c ne\prolllmc!y a 111llja,k IS-e ner'O'zšihly. 

Již v literaJuř,e XVI. stol,etí soue:él,sně s unii, prohlášenou 
v l'. 1:669 v Luiblíně , přÍlpomíná se př:irpoj-ení P1odljalší, Kyje'VSlka, 
Volyňska a Podolí k Polsku. JiiŽ to slamo ,phnáší r,QlZpOT v je.jí'ill 
poj(~rtí pr,o toho, kdo hlo.ubavě se z,abéř'e dO' této l:úbe'r,atury. Jak~ 
má ,sn1"Y'sJ. in1korlpor,aoe části teritorila vlehikého mížetství litev
ského do úZ1emí PoLska, když on'O .oélé dlle :iJdeje lublín.slk.é unie 
mělo tvoř:ůti ,8 Polskem jEdno tě}eso? ZáT'oveň .8. tím na;cházim8 
v 1iteratuře z doby blizké l:ublínské uni:iJ ± j'asné vystihnutí ,zvlálŠ;t~ 

nÍlho státního vý'z;ll.amu velikéhok:nÍŽerhsrtví litevského'. PoLsiké 
kl"uniky této doby vtll'ec velmi s!koUlpě s.e zlInjňují o. J.uJhlínské 

25) Mémoires de Mi cll e lOg i n s k i sur la Pologne et Polonais, 
depuis li88 jusqu' a la fin de I81S, tome troisieme (Paříž , 1827), 

str. 269. 
2t1) J. J. Lap po, Velikoje Knjažestvo Litavslwjc za vremja ot 

zaključellija Ljublinskoj Uniji do. smerti Stehna Batorija, Svazek prvý 
(Petrohrad, 1901), str . 83 ° násl. 

Sborník věd práyních a státních. 23 
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unii.:lT
) Avšak vedl'e n~eh jsou i takové práce, v nichž mo~o na

jíti dúlehté Zlprávy pro oibj'asnění vztahů mezi POILs:&em a Litvou 
po uzavření unfue. M'artin KrOlmer zmÍlliv sle ve své »Po~onii« 

o »na;yráoení« Po~sku »extr,emo regI1i Sigismundi Augusti tempo
re« Podlj.aŠí, VO'l yňska, K yjev,sik'a (» R ThSsiae« ) a. Podolí, pokr'a
čuj'e: »Qu1n .et LithU!an:i! i'psi', eXt81nplU111 sccuti, sese cum 1:-',o1olnm, 
renouatlO ci am:pha'to anta.quo fOledere, coniunxer-e. InshtulÍJa ta
lnEm 1sua., et ID:agistratus 'et ~urilsdictiolllem peculiar8'ln r,eti:
nuerle. 28

) PromJouvaje o s.loženÍ Polska, vypoč1tává jle ta.ikto: 
»PaJI'tels itnlSi,gll1Í1orres Polo:nia,e sunrt, .Ma:Lor elt MÍJ.lor Palonia, R us
s'Ílaet Prussi·a, T.egia, Pad:oiJ.ia, 1'la,sol1Ía, et Cu~auia..«29) Padle taho 
»Liltuanj'a« vůbccnestp'élJdá do svazku Po1sJm .. Kd)l1by s,e měl vy
značit j,ejí vztah k PoLsku mluvou Krnmer,a, tu musila by Ble 
říci, že JjrtV'a jest spise »foeder'e cum PoloniÍa ooniuncta« a vůbec 
není ), částí« PoLska. Také Wiimk Koialovvi\cz neZJastává se úpl:né
ho splynutí veld:kého knÍž8Ís:tví l'iJteVlského. Vykládáť v'ellmi oib
šírnšprotilChůdné náz,a'ry PaJáků a Litevců n.a unii před luhlin
ským sně'mem a jejÍJch hod na něm.30 ) Dle jeho slov sám Zilkmund 
AUgTUsi uzmával svoji vilnu před Liteve1, že byla část. jejich teri
toriia odtržena k PoLsku a urpokoljil je slib,em, že bude i,nkOtr;po'l'o
vati do veli,kého míž.etství litevskéhO' MaZJovsiko, je-ž oddělí od 
P,offika. 31) Svůj výld,ad o I uibliIlském sněmě UíJa vírá KailaJ1ai\vilCz 

27) M a cle j Str y j k o w s k i, Kronika Polska, ' Litewska, Žmód
zka i w~ zystkiej Rusi, tom ll. (Varšava, 1846), str. .:p8; Ma rci n 

B i e 1 s k i, Kl1ol11ika (Biblioteka Polska, odzial historyczny, wydanie 
K a z i 111 i e r z a Jó z e faT u r o w s k i ego, Sanok, 1856), str. II69; 
L u k a s z G ó r nic k i, Dzieje w Koronic Polskiej za Zygmunta I.-go 
y Zygmunta Augusta až do c::mierci iego przytoczeniem niektorych po
stronnych ciekawósci od roku 1538, až do roku 1572 (Zbiór pisarzów 
polskich, czd.é drl.1ga , pisma L . Górnic::kiego, tom TV., w \Varszawie, 
1828), str. 196-,197. 

28) Poloniae lVI art i 11 i Cr (1 ln e r i liber prior. De situ Poloniae 
et gente PGlona. Polonicae IJ istoriae Corporis tom.us primus (Basileae, 
1582), str. 77 . 

2(1) Ibidem, str. 78. 

30) Historiae Litvallae a coniunctione Maglli Ducatus eum Regllo 
PODOIniae <Id LTnionem eorulll Dominiorum libri octo auctore Alb e r to 

\V i i II k K o i a 10"", i.c z, Soc::ietatis lesl1 S. Theologiae .Doctore. Ant
verpiae, aono MDCLXlX, str. 471 a· násl. 

31) lbidem, "tr. 489. 
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slovy : »ego, ut ~udiceln non a.go-, ita de suhsecuta oo'll00rdia 
~aud.eo. :/3) Z autorů XVII. věku uvedeme j 'eště hloubavého a uče
ného znalce o.rganismu »řeČti pospolité « své daby ChriB-tofora 
HartkniQ'eha, kt.erý vypisuje ' různé j·eji rozdělení promlouvá: 
»deinde s'ol,et 'etj,am lmiperm·m . P ,olonticum divirdi g'ellier alissime in 
Poloniam et NIa,gmum Duoa-tuln L~thu,a!l.1.:iJae, et populus :Lps.e divi
ditur in du:a.s gentes, Po}olllica.m ert Lithua,Dicam. «3f:) 

Obrátinle-li se od literakm:'y XV 1. a XV II. věku k his.toTllc
ckým rpTH.cÍm X VIII. věku, tu i v nékterý<;h z uich nalezneme 
názory o rázu lublÍiooké urne, j.ez niktemuk se neshodují 8 t.ra
diČill~m nazíránim po1ský,m. Tajemník krále Stanislav-a Les1zczyÝl
ského, Soli.gn'EJ.'c yy1ož.iJ ve své historii FOllska velmli j'asně SipOTy 
Poláků a Litevců. o uni'i v GOtýoh lebech XV 1. století a vylíči'v 

jej,ich vzájemný hoj, l-: 4) pokládá 2Ja správné vylíčiti tímto ZJPů

~obem podstatu luhlínského ak.tu: »Auguste fit dres,s,er l'aete de 
réunilOn, qui srubslJsrbe en-core de nolS jours entre la Pologne et la 
LithlKlnie, et prur lequel il fut décidé, que désorma.is l'un et 

• 
l'aiUt.r e Eta!t concouTTOIilent éga,l'ement a ré1ectilolll des no~s ert que 
nul autTe que ohac'UD de ces HorÍJS sucoe:ssiv€'ment ne porur:rait 
etr,e déclaré Gra.ncL-Duc de Litlhuan.ie. « ~") V přehledu historie ve-
1j!kého l<.:níž'etstvÍ litmnského, který vYšlel v polském ja.zyku v r. 
1763 ve VjJně, se pOUtZe čiil1Í z ,m]ll'l~a .o faldu uzavření lubl:Ílmské 
unjre, ilvš'ak zároveň poU'ka:Zluje .se na odtrže-ní PodoH a K yjleva 
od Y/ Li,tvy« a na sn;ahu Zili\:'IDul1'da Augusta. nahrélJditti jejich 
ztrátu Ma,Z0v:sk,sm. :, 6) 

32) Jbidem. 
33) Respublica Polonica, cluobus libris il1ustrata . Opera ct studio 

M. Ch r i s top hor i H art k noc h i (Jenae, 1678), str. 147. 
34) Histoire génerale de Pologne, par Mr. 1 eCh e va, 1 i e r cl e 

S o 1 i g na c, Secrétaire du Cabinet et des Commandemens du Roi de 
PoLogne, Duc de . Lorraine et de Bar. . Svazek pátý (Amsterdam, 
MDCCLI), str. 93 a násl. 

35) Ibidem, str. JOO. V polském překladě (Historya Polska napisana 
w j~zyku francuskim przez J. P .' de S o 1 i g na c, Sekretarza Król,a J. 
Mci Polskiego, Xié\:žGcia Lotarynskiego y Baru) . Svazek pát)T. Ve Vilně, 
1767, str. 142. 

31\) Domowe wiadomo.sci O '\l\Tielkim Xi~stvi e Litewskim Z przy
Jqczeniem Historyi tegož . na rodu przedrukowane (,,, '\V ilnie w Drukarni 
]. K. Mti Akademickiej Societatis lesu. Roku 1763) , str. 46. - Zikmund 

23* 
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Ve vědecké lirter1artuře XIX. sto1etí mnohem pečlivější a de
tarillněj ,ší st.udium ~Hzení a žiiVota sjledJn,()icené » řeči pospohté« .po 
uzavření un.ie z r. 1569 neZlbytně Hl usill(} přiivodlti kolís.áJllí sta
rého a vžitého p~esvědoení, jímz doO)osud S'8 odbýva.ly veŠik,e!ré 
poohybnosti o správnosti ťra,djI0n~ho na,z:h;ání na P.o1&ko a vel:ilké 
l~llížetství litervsiké ja.ko na jedno 's,tátní těleso a j-ediný národ. 
Salvallldi ipsal je-Mé v prvé polovilně XIX. vě~u 'O lublíns:kéunii 
a ()I republiloe na j'ejím podkladě vytv,o~8>né: ),Le grarul-'duché, 
tout en restant m.alveiJ1ant pour 'le royaUl118, prit l'e.ngagemoot 
de ne ,plus len sé,pa:r,er ses destilIl:éels. L~s .per:pétueHes ÍJrucurslilOLllS 
des Tarta.re.s, les :pr'Ogn\s ,u·es l\loscovites sous 18 rterritble Cz.ar 
lw:aJll IV, ava:iJelllt i;mposé slÍlellloe oRUX vieiUes antÚJpath~es. Les 
Littiliu3JI1Íens sousorjlVirent la loi de réUJll10l11, onin-me i,ls él.ovailenrt 
autofUr de Wi[iIl1a des r'Ht'f<élJn:ah8lIDentls et des lnuraiJles. TO'utef.ollis, . 
il fut en vain stiJpulé, qu'iil n'y au.rait plus .pour ,les deux pooples 
qu' une IDeme diete, un IDeIDe . prmoe, de memes llois. Les :deux 
État;s deme-urerent toujours séparés l'un de l'autre, au.ssi bien que 
}8S deux cours. On dist~ll'giUa les oharges de ta LÍJthuanie -de celles 
de la Courorun.e. Le royarume eut, é),USS1 b:iJen que 1e gr and -dJUc;né, 
ses mi]nister'es, ses gr·aJnds offilci:er,s, ses généraux, son armee, 
Ilau vlel élément de dé.S'ordr·e dan,s 11e désordre, et de ' des.truction 
c1a:Dls la destruotion. I/édifice biz8Jrre de .s-e doub,le gouvernemHnt 
8e cOiIIl]Josairt dle '00 sUipremes diJg.nitai,re.s :(37) - dva zemští (rve
licí) ma,ršálkové, dva ka;ncléři, dva podkancléři, dva. zemští 
(ve1ilcí) podsk,arbí a dva dvorní ma'T'šá1kové. Ve druhé po1olvině 
XIX. věku S:ůgfr:iJed HiipII)e jelst ve svém díle »Verfa'ssung der Re
publik Polen« ~oela daliek t'oho, aby Zl8.istáv.al n1írnění, Ž'8 lUJblín
Sikou uni~ hy;} vyrtJv:nřen j,eden, UlIl1tární stát. Obj·a~Ihl!V ~ j.a;k ,málo 
ta:Ťo unÍJe vle skutoonosti zll'amenala Ipro sj.ednocení- vel1ké:ho kní
že1ství litJevfského s PoLskem, ukazuje, že v XVII. století j,ejmh 

August »Unié! Ostatniq na Seymie Lubelskim · zakonkludc\wal przy
lqCzywszy do Polski Podo1e i Kijo\v ' r: ' 1569, zaš na ' Seymie \tVarszaw
ski11l gdy si~ staral Mazowsz przylaczyé do Litwy a nie mágl dokazaé , 
z ,d1:erar.yi z3chorowal: umad vy Knyszyniec , 

Rí) Histoire de Pologne aVimt et sous le roi J ean Sohicski par M, 
. deS a 1 van d i. de l'Acadt:lllie frar!1~aise, svazek 1. (Brllsel, 1841) , str. 
83-84, 
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jednota by se byla málem rozpad1a aže pouze 'po-malu průběhem 
čaBu dospělo iSle k p0l6tu srtátní ,spoji,tosti. SR) 

V po'lSlké 1,it,erat1Lř'e st.ředních desetiile:tí XIX. věku počalo se 
křiJsů.rtá -:- BiJce jen v někteorýlch j,ejich výtvorech, nikoli vš'ak v ce
lém j.ejún Isméru - histor:lické dělení 'Po~sko-litevského s!tátu na 
kOlrun u potllsl~()u a veliké knížet8rtví 1itevs:ké č1.l.Í Litvu, které v'ždy 
j'a,sně ise rlOz,eJmá'V'alo ,po ce,louepoohu státníhO' života »řeči po
SJpD1ité«.39) Dílo ume z :f. 1569 nebylO' clovrš-eno - to byli nuoep.i 

uznati .IlJa kOIIlJcl XIX. století ti , pOllští his.tO'r.ikové, kteří ve sivém 
badání historiJcké n1inulOlSti F,01sika c1oved'li se vYPTos,titi z vlÍNu 
ttr'adi,čniho a naciom.álně-:pdlského naZÍrání IlJa lulblins:lmru unŇ 
a j·ejího r,omam.ticJrého př-eoeňová;ní.40 ) Vědeeká ;práce vyko[l'aJIlá 
v novější c10ibě .nem,ělJa ovšem již možnosti odmítnouti feder'atúvní 
oha.rakter sj,edno-oeného .stáJtu, jenž unií byl vytvořell ·a vyliJčuje 

j,eho SOllst'avu v oorys!eeh, jež by nemohly míti místa přli státech 

38) »Aiierdings zu e i n e mSt a ~ t ~ wurden' doch 'diese Bcstimmun
gen P,plen und Litauen 'ebensowenig verbunden, als durch die anderen 
ihnen seít dem Jahr 1569 gemeinsamen Angelegenheíten " , Ja, selbst 
diese '" enigen Bestimmungen wurden in der Folgezeít bis ins 17, Jahr
hundert hinein kaum eingeha:lten, Sehi- oft blieben díe Litatier von den 
polnischen R eichstagsversammlunG'en ' ganz weg, und gar offenkundig 
gihgen sie nach dem Aussterben der J agellonen mehrfach mit der er
stlithen Absicht, um einen besonderen Monarchen zu wahlen, oder 
sich an Moska.u anzuschliessen,c S i g fr i e d H ti p p e, Verfassung ' der 
Republik PO'len (Berlín, 18(7) , str. SI-52, 

311) J. VY. B a n d t k i e-S tf,: Ž y II s k i, Historya prawa Polskiego, 
napisana i wyklad,an.a przed rokiem 1830 w b, 'vVarszawskim Alexandryj
skim Uniwersitecie Claršava, 1850), str. 257. J ~ d r zej Mor a c z e v/
s k i, Polska w zlótym wieku przedstawiona vyimkami z dziejów Rzeczy
pospolité] Polskiéj (Poznaň, 1851) ;' str, 1. 

40) Mi cha I Bob r z y ú- s k i, Dzieje Polski w zarysie, svazek II. 
(dle dru1lého vydání - V úšava, 1881), str. 93-94 (srv, stL 363-370). 
Český překlad - M , Bob r z y rl s k i, Přehled dějin polsk)'Ch, podle 
třetího rozinnože'ného vydání se ' svolením spisov;:ttelovýrn pi:e1ožil Ja~ 
r o s I a v Bi d I o (v Praze, sine anno), str. 242-243, A il a t o I L e
w 'i- 'o ,k i, Ni~c'o () Unii ' Litwy z Koron ~ (Krakov, 1893), str , 18--19. Srv. 
M. \T. 'o D 10 V na r-Z a p o I s k i'j,Polskó~Litovskaja ' Uriija ' na sejmach~, 

do 1569 g!oda (II , svazek publikace »Trudy slavjanskoj komisiji pri 
Moskovskom Archeologičeskó~il Obščestvě « i separátně - Moskva, 

ú~97) , str. 23, 
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UJllóltárni.ch a výše uved'ené hle(li,sko přešIlO v ny.nejší době i do 
ce]kov~ch pr.cwí, věnovanýoh CLěji!n<im vnjjtřní orgaa::dsace » řeči 

pospohté «.4J) » Za,s.ac1náJc~o IlJa Sitanowilsku j,ednloJ8ci O'bu paÍlstw 
s,tan~ta jednak dopáero kOllstybucy.a 3. maja 1791 r. « - pr,aví 
nl{)vější poLský h~8torj:k 10 UilLi Polska a velikéhO' knížetství lLtev
ského.42

) 

00 ee týóe ruské liter,atury hjstodcké, tu v ní se n.ejec1nou 
objevhly negat:i!vní náZ!orry o luhlíJIlJské unii 'a o jejím vý'znruffiu pro 
()Iba jí sjednooooé státy.43) Po;uk'az.ovalo se v ní i na kr,ajill-ě 'llJ8-

vralživé vztahy velikého knižetství litevského k P,oLsku v době je
j-iJoo sj,ednocení.44) Než až do nejposledněj,ší doby prrohl3Jšov<ÍJn 
byl 'v ruské liJteratu~e j .eště tradiční - 3!C ov.šem poněkud .sesla
bený - náZ!or 'O s jedll'OIoení obOlU ·těch států v r. 1569 v »pruda
mentární un]]« s'e » vtělením « liltev.skorUlského státu do polské 
koruny.45) 

IV. 

Vědecké badání v nynější době vytViořHoi6) mezi jinjmi dvě 

.11) A dam S zel q g o w .s k i, vVzrost p8.tÍ.stwa Polskiego w XV. 
i XVI. vv., Polska na prze10mie wieków šredních i novych (Lvov, 1904). 
str. 18Q ; W t G r a b i e 1Í s k i, Dzieje narodu Polskiego (druhé vydání, 
Krakov, 1906) , s tr. 133. S ta 11 i ~ 1 a w K II t r z e b a, Historya llstroju 
Polski w zarysie , svazek I: Korona (páté vydání, Lvov, 1920), str 137 
až 138, svazek II : Litwa (vydání drnhé, Lvova Varšava, 1920), str. 144 
až 146. 

42) S t a n i s 1 a w K u t r z e b a, Unia Polski z Litwq (Krakov, 

1914), str. 209· 
4.'1) 'Viz na pi-o M. O . K o j a lo v i č, Ljublínskaja unija (Petrohrad, 

1863), str. 83 a násl., ueb S . A. TI e r š a d s k i j, Litovskije Jevr.eji, isto
rija Ich juridičeskago i obščcstvennago položenija v Litvě ot Vitovta 
do Ljublinskoj Uniji (Petrohrad, 1883) , str. 313-314, ntb M . K. L j u
b a v s k i j, LítovskJOt-Russkij sejrn (Moskva, 1900), st'. 848--849 . . 

44) Např. A . S. Tra č e v s k i j , Pol~koje bezkorolevje po pre
kraščeniJi dynastii Jagellono:v ('Moskva, 1869), neb N. J. P a, v 1 i š č ev, 
Polskaja anarchija pri Janě Kazimirě i vojna za ukrajinu (Sočiněnija, 

svazek l, Petrohrad, 1878). 

Mi) Srv. lvI. K. L j u b a v s k i j, Oéerk is tlOtriji Litovsko-Russkago, 

gosudalrstva do Ljublinskoj Uniji vključitelno (vydání druhé, Moskva, 
1915), str. 4 ;J 312--313 . 

46) Autor této stati měl také účastenství ve zp: 'acování tohoto. 
. oboru histJorického. Viz zejména jeho práce : Velikoje knjažestvo Li-



vě i do 
~ »řeči 

)\aÍl..Stw 

pr,aví 

í l:itev-

jeclnou 
nu pro 
ně nB

obě je
řlJšovám 

sesla
,paJr1a
polské 

mi dvě 

w xv. 
" 19°4). 
vydáni. 
ustroj u 
str 137 
str. 144 

~rakovf 

:rohrad r 

ji, isto
Vitovta 
:. Lj u-

~9· 
)0 pre-

i š č e v. 
:iněnija, 

lsskago. 

v.l:oskva r 

tohoto. 
tvo Li-

Základní zákony velikého knížetství litevského a Polsko 335 
r:"o lvblín~ké unii. 

těsně spolu sOIU\T;]sící ·these, jež ZlpŮJS10bily [jménu starýoh náZlorů 
o úplné státní jednotě Po.ls~a a htevskorlUského státu po jej'ÍJch 
Bpoj~ní v r. 1569. Prvá' z těohtO' thesí St3JllIOIVÍ, ~,e vehké knížet
ství .lirtcNské neby]'o ve skut,oc.nosti vůhec polskou :p.rovill'cáí; na 
ně d1lruž.n.o pohl:ÍJžeti ne jwko na část PoLska, nýtbr,ž, jruko .na OSIO>
biItý cel.ek, s vlas1tnimi státnimi hran-ueemi, se svým stát.ním vý-
2ma:m'em, se zvlástnOlstrni svéhO' [jŤizeni, který vystupuje prlOti 
oelému P'Oilisku o1li » 1:IDolI'uně« a .nilk.ter,ak není pOllho.u sOlU.čás,tí 

Pr01s1ka. Druhá these únoe sou v.isí .s Ipr-0Dru .a vyplývá z ní: vy
tvo.řivší 8e v l'. 1569 polsko-litevská » řeč poepoJi\tá( měla fede
rativní a ll~OliJv unitár'ní ,organis,aoi. Bez přijetí těchto. záJk1aJd
ních thesí je vůbec TlJem,ožné pojetí hilslt'ol.riJe i vzájemných vztahů 
Polska a v-elikého lrnÍlŽet.ství btevského v době po lublínské unii. 

Vskut.ku také vlšeehny .státní inst:ÍltU!oe .spojené )~ repuhláJky« 

až do. konoe XVIII. .stol>etí byly úplně odděleny pro státy, které ji 
(.cmu I'81pUJbliiku) vytv1olřily , a vůbec !Ilidaik oněoh států ne.sjec1no>
oo,valy ani v IOboru správy ani v Bouc1nictvL Luiblinská unie 2Ja
choval'a v'elikému kníž-etství btevskérnu zlcel'a. oddělená a na 
Polsku nezávislá mj,ndste:rstva, ar,mádru, státní poiklad!nu i státní 
k'élJnoe'láře a pečeť. V .po,zdějŠí době si -ono zHdiilo n<YVé, .od Pol
ska z,c8iLa nezávi,slé ,:Í1J1sti.tnce a mezí n:imi i taikov~ho státního 
vyzl1amu jako byla vyš'ší ap8'1ační LnSJtance ;pro lirt:eygkoruské 
povět,o'Vé soudy (tJr~bunál, »sotud hlavní tri;bunálský« v r. 1581) 
a vyšší so.ud ;pr.o záleži,tosti státní pokladny ( »skarbovyj triibu
nal« v r. 1609). J ,est zIC81la j,aSlTho, j,ruk znaJČný vÝZ[llaffi by mělo 

tON-skoje za vremja ot zaključcnija Ljublinskoj uniji do smerti Stefana 
Batorija, svazek I (Petrohrad, J 901), Pinskij sejmik poslě otrečenija 
Jana Kazimira (Žurnal ministerstva naroJnago pr,olsvěščenija, 1910, II). 
Velikoje knjažestvo Litovskoje vo vtoroj polovině XVI. stolětija, Li
tovsloo-russkij povět i jego sejmik (Jurjev, 19II), Postanovlě~ija trech 
Vilenskich . sjczdov 1587 goda (Sborník statí, věnovan)-ch S. Th. Pla.
tonovu, Petrohrad, 191 I), Limitaciji gospodarskago dvornago suda Ve
likago knjažestva Litovskago v epochu pred učrčž(lěnijem Glavnago 
Litovskago Tribunala (Sborník statí, věnovaných D. A. Korsa.kovu; 
~azaň 1913), Litovskij statut v 1\:1:oskovskom perevodě-redakciji XVII. 
btolětija (Ž . M. N. P., 1914, . II.), Ljublinskaja Unija i Tretij Li
tovskij Statut (v témž žurnále I917, V), Litevský statut a jeho sankce 
v r. 1588 (Sborník věd právních a státních, 1922, sešit I). 
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pro lepší s10učení ,ohou států v jejich . federativní uni~ zrlzBní 

j"edl~é vyšší společné s'orudní in.stanoe . a jednoon slOudu pro 
véoi f:iJskálnÍ. Z3Jt~ všaJk na to .s,e nedal-o ani vážně pomýšleti; 
neboť vel-iJkéknÍIŽelts,tví 1itev.siké hděffi .a . žáT:1ivě chrán~lo nedJOl
tJkn:utelnost svého ,státtn:úho vý1Z1Illamu ve .své f,eder,aci s POILskem. 
U vnitř 'Svého htevs(kOlruského ,státriilió teritor,:iJa nle.rnopoUištělJo 
žáJdll1é polsiké moci ani ,kompetence j'akéhok'Oliv »korunmírho« 

polisk~ho ú:Vadu. Ani jedilného společného m,in:iJstra C ve věoech 
rui/lřní sprá'Vyneb ři2'iooí vnéjšiah zál~oslti a v za!hr,aJnl~ční 

poli~:ůce), ni spollečillého nejvyššÍIhJo voj,eruskéhOl ve1enía disípo-: 
sice j.edl"1otJivými v10jenskýmJÍ tě1e.s-y,47) mi tSpoiLečného . nejvyšš$o 
sOIudu Polslko ani veliké knížetstvi htevské , neměly pOl .oeLou 
dOlbu trv,wní 1u:bIÍln,Slké U!nie. V 'obdoibí reforenl na počátku vlády 
Stanis:la va r'o\IlŮJartowského »LirhTia« si ještě ' zřiJdhla svod i, zvláštní 
IlJa Pols1\.u nezáv:iJs:lou Ik<OOn.:iJsd. s:ka,~bovOíU (fin,ančmí) . a vojelIl

sko!U. Pouze po ~r'U!šení jezuitského ' řád;u pa.pe~em K.l:Ůmentern 
XIV., byla zř~zena (pTO oelO1u ' »řeč postpoláio'u« _ v r. 1775 srpoil,ečná 

vých6,v,n á kumi,se, » pofll:ěvadž neměla ehaTaikteru státní m.0'c:L<:, 
objasňuj,e :novější hisbQli'jk (pTáva PoOls~a a Litvy.48) ' Teprve ~e. 
&táJl~ radě Cr'alda niJsustajq<oa), zHzené v 'r. 1774 (t. j. již pQl PTvém 
dělenI ~l řeči POispoilJiité«) ' mo'žno viděti j:~OIus,i terudenci pro sbl~
žení jedllotLivýeh orgámů ,státní správy obou ,sťátů 's;jednocenýoo 
UJIlň. · Avš,wk te[l)rve kJolIlsrtiJtuce ~. 3. květn.a 1791 a ji dOiPlňujicí 
»zar~cz8;nie wZlajHmlI1e ohodga na:r.odów« pr,QlhlálSi,ly splynutí P,oil

ska a veliJkého 'knížetství litevského ' v jeden ,s{át. T~,to splYJ1'lltí 
se Vlš,ak neu:skuteonrill1o zrovm a tak j,ako i celá kOlllsltirt:uoe z 3. 

- . 

květn.a. 

Co tedy iby10 federat;iwn{ ,mlocí státního ,svazku Po1.~ka . a ve~ 
lhlrého -knÍ:Žetství lirtevs:kéha' 'průběhem d v'Qru . sto.1~Ú po luhl]IlJS~é 
lID.iJi? :M'onarcha. jaJko sil101ečuá hl3Jva ohoustátů a : » J8,polečný-«, 

-sp()jený jej.~ch ,sněm. K'rál pOll!s[ký hyl ·zároveň · i velikým loo.Í!Že:" 
tem litevským. To však !Ile-znamená, že byl tím ' kn1žetem 
_____ --i ,' l':~ 

<t7) Když v r. 1637 pro sPt:~vu dělostřelectva v Polsku byl zřiz~n~ 

zvláštní úřad generá'la dělostřelectva, byla . táž hodnost, - jako zvláštní 
~~'atní úřad, neprodleně .zi'-ízcna i · pro veliké knížetstvLlitevské. 

48) S t a n i s I ?- v .K tl t rz e ~ a, Historya ustroj u Polski 'vV z'ary::le, 
tom II., Litwa (vydání druhé), str. 156: 
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p r 10 to, že 'by,l 'po1Lským, králem. 011 byl jím proto, ~e »šllech
tj/aký národ « v·elikého knÍlŽetst.ví 1:iJt,(-'·v.s:kého zVOIlitl jej současně 

s Poláky ve spo;lemém volebním .shroOmátŽdění. Význam v·ehkého 

~n1~ete htevského a král'e po1skéhol ,slučoval se v 'O BO b ě mOtll

ar,ohy, v určité oSlohě ,a niÍk'olů. v 'Orgánu nejvyšsí moci, jež by1a 
s:poLečná pro oba státy. Obdrž,ev t,rún, vy,konával vlád!ní moc 
v PlOwS[kU Ipouze jaJ10 král .polsiký a v »Litvě« pouze jako v,eliký 
kn1že litevský. Polské úi;.ady Inu podřízené působily moiCÍ j,eho 

>majesltáJtu«, j'aikOlž;to krále pOlls:kého, úl'ady litiev,s;koruské ID,od 
jeho »maj1estátu« jaJkOlžto velikého kníž.ete litevského. Když on 
poibýval v Pollsku, 'OWolPovali jej státní a ·dv,olrští úř,eanici po1ští, 
a státní min:ilstři vlel:i!kého kní~etství htevlského .přijižděli k 'l1,ě'IDU 

v zál,ežittostech jej i:Ůoh státu; kdYlž pa:k se odebr,al do úZlemí veli
kého knL~etlS.tví ll~te'vského, státní a d VOTŠltí úředníci poslle:c1niho 
vystřídali místa' J}oiLsJký,ch a ,miJnLstři 'Po~ští dojíždě,li k němu 

pouze v zál,ežit0l8te'Ch vlastní ~eLl1lě. Pr1ameny dochovaly nám 
ve}mri ,pě'kně l:i;st.iJllY o těohto záměnáoh. Když na př. VlladiJslav 
IV. odtehr·aJl se ,po svém kO'runolVáJní pOILskou korunou do velikého 
km.iže1:srtví litevského jakn jeho vel~ký knÍJŽe a přibyl 17. března 
1633 na. hranice j,eho teritori.a, mar.šálek velikého knížetJství 
uvHal j·ej jménem 'celéhO' isvého státu a. současně pak »'OcLm:ůenhli 

Sii~ urz~dlIúcy WS~yISCy, gdy na miejsee p.oi.aków litewscy na
st~~piili«, do~lrudá Alhreoht StamilSLav RadJziwiJ ve Bvýeh záJpis
cich.49

) Teprve 29. óervna přihy,I 110' Vilna PO'lský k3JTholéř.r.O) 

Byl JlUCGll odehratL s,e ke kraLj! Polska. v z Mežiibos·ti tého~ do 
side.]niho městla veli!kého knížettství .litevského, kde v tu doibu 
krá,l meškal, jls,a zároveň j veliJkýnl knížetem. 

T'1.lJdíž ispo~eoný panovník, nikoli jakn jed e n s a;! .o leč n Ý 
krá 1, ne. j,aJkO' držj.tel jediné nejvy,šší státní moci (jak předpo
kl'áJdala lllblin.ská u'nile), nýbrž j:aiko j 'e díl a o s O' b a, spojrující 

v Isohě v d ain8 době osobu 'Polského krále a osobu velikého Iklní
~ete 1itevského, byl prvým olá;nkem, tvořícÍlll pojJ.tko mezi dvěma 
státy v Jejich f'eder'a,t:ůvním svaziku. 

Druhým ·článkem. byl siplOilečný sněm, Merý ll'3J~V'al,o prli.rvi-

'0) Pami~tniki Alb r y c II t a S ta n i s I a w a X. Rad z i willa. 
kanclerza w, lite'w13kiego, tom 1. (Poznaií, I839), str. 159, 

150) Ibidem str. 163, 
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1egiulll .o llUb~il1'ské un:ii »koI'unaínl « t. j. po/lským. Však -co sárm 
o ,sobě předsta VO'Vlal? Při n edosta tku pevné vnitřni spoj:i!tosti 
6Ml1ost,atných z€lmí PQilských kol doby lub11n.ské unie, stplynutí 
sněn'1u po~,&kého a htevskoruského vneslo na 'Sněm j)korunlllí « 
TOZJdílné zájmy polské a htevskQirus:ké jeho části, jakožto repre

sel1~race dvou Htátů tvo,řircích fed:era'ci. Toto . dělení bylo tím ne
vča,snějšÍ, ~e saIllJapolslká část s.n emiU by.1a ještě pr·ostoupena 
míst/nimi zájlny, které ji UY:l1'itř rOlzlŠtěrpoo/valy,51) a bylo nad její 

sily asimilovati ,si ÚSIJěšne p:ř:iIČ'l<Eměný k ní v r. 15GH siném hrtev
skoruský, jenž Imél své tJ.°,adiioe, ISVOU vnitřní spojitost a vědomí 
stártmího význam.u ti zvláš,tnicili zá:jlnú li:tevskoruského stártm. Již 
téměř před sto lety bylo Ďečenro, že }) koru,nní « Slnmny, stavšle se 
» spo1ečnýrni « pro Pols\ko a vellilkEÍ knížetství htev.ské od r. 1569, 
zVTáhly se j .m€:IlOlv:itě po luhlímSlké unii a z,vláště od počátku 
pCln,ováJni Zikmunda Vázy s,pÍše ve vyjednávání nez r.olzhodo
vámí záležitlostí,52) ,což jest sVTlchovan e dúležito , nebot Zlejmén'a 

při vlsbouprení Zikmunda III. ·n a <tr·ůn lÍ'tevskorus~ý stát c1ef:ini
hVině a form áJJlIlě vy'mezill s,vůj rpofJ.ně:r k Polsku, d'ocíli'V ro:odě

lení liviQ:l1,ské l1eme mezi » korunu « ét knÍŽetství (na m:Lsto SpO'

lečné vlády nad ní) a PQitvrz.ení svého nového' statutu, jCil1lŽ v zá- ' 
klaJdnkh záJkonech v.el:iJkého kniže'Ť.ství litevského kat,egoTicky za
vrhl pQiIs,kou ideu uni,e, i. j. splynutí oholU jí s.jedn,o'cených států 
v j,eden Istát a j,edennárod."3) 

)' Společný « sněm sj,edno1c,e.né » Ť'eči pospollité« neby'I par,l'a
m!e.nt~em v na,šem s10va sm Vls1u .. On hyl 'kongresem předsftav\~telů 
států, které tvořily federati'V'ní sva,zek. Ve Bpolečnýeh záležitQ-
stech tohOrto svazu (j nil společná usa,es.sní. Usnesení sněmu, která 

se čÍilli1a pro veliké k'l1iž,etLství lj,trevS'ké, měla však své vlastní ozna
čení. .. Tatk jilŽ bylo objasl1Emo badánim ,o \Sněmování v XVI. věku 
- d,o sně'm'ovních konst.itucí vkládala Sre ,pouze prostá záhLaví 
konstitucí »Li'lvy a niÍik'OJli je jich plný tlexlt.54) Detailní stUJdÍium 

51) Srv. N. J. K ar ě jev, Istoričeskij očerk Polskago sejma (Petro
hrad, 1888), str. 19 a. násl. 

52) J U. Ni e m ce w i c z, Dzieje panowa11ia Zygmunta III , sva\zek 
T. (vytištěn ve V ratislavi , 1 R36) , str. 108. 

53) Viz Sborník 'Věd právních a státních , 1922, sešit l, str. 35-49. 
54) Srv. S t a n i s I a v,r K u t r z e b a, Historya ustroju Polski, 

sv azek II. (druhé vydání). str. J53 . 
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sněmovclJni »ř'eči ptolSpolité« jest ještě jedním ~ důlež.itých úkD'lů 

vědeokého badáni. Je.mu nállleží ,odhaliti důkla.dně Ci ja,sně nec1o
statek jed.noty ve vn1Itřrní dě1nolSrti sněmu jakož.to c.ellku i jeho 
chrurwkter kOln'gir,esu zástupců ISlVa.ZU států a nrlwh zákonodár
ného rparlament:u Istátu ,ndv,odcbého. Ohoiální protesty zástu,pcú 
v.el:iikého knížehství l:i!tevského byly na »společ:nýcu « sněm€lcll 

obyčejným zjevem.55
) Nelze :nepoznarnenati, že první použ,iltí 

bberum veto bylo učiněno v r. 1662 právě lit.evskorThským 61e'
nem »,spo.1eč.ného « sněmu, pOlslarneelll upi,tskéhoPQlvětu trorekého 
voj evodství Siic:UThským. 

ZárDveň ,se . ,spol,ečn ý,m ~sněm,el1l s P 'olskern mělo 'veHké kní
ž,etství litey.s:ké sYogle státní sjezdy Ct. j. nepravidelně se' scháze
jící litev,skoTUs,ké sněmy), konfederac.e celého svého s,tátu a ópo 
dlouhou d'otbu i vlastnípř.ecLsněmrovní sjezdy, na nichž jehlO zá
stUJpci, ubírajíce Ise na »spol.ečn1T (i sněDl, při.jímali ÍJnstrurkce od 
svý'ch pověttOvýoh sněmíků a soota,v,ovali spo'lečné požadavky oe
lého htev,skoruského státu prlo sněm. 56) 

Kromě jednotného sm.ěmu Ipředepsala lublínská unie i jed
notu 'Senát.u ( ~) r,ady«) pro sj·ecLnooený stát. Však i toto ustano
v,aní zů.stal].o pouhým neuskutečně'Hým_ .přáním. SpoJečný oonát 
»Ďečj pospohté« scház.el se v plném svém pQlC~tu buď v době Slně
mu, kdy tvohl jeho horní komoru, nebo nezávlhsle na sněmu illIa 
t. zv. k{)!llVoka:ci · senáJtu. V obOlU těch případ,ech hyli s'enátoři 

vlel]kého ik:ní~etstryí ,lJittevského př~oZJe.ně zástupci vl.C1stniho státu 
a jeh o zájmy meli v prvé řadě na zřeteli; spol.ečné zájlmy celé 
» řeči po,spolité« byly jim cennými pQll1ze potud, pokud by,ly 
spoj.eny s výhodami pro jejich litevskoruský stát. Jinak ani býti 
nem,ohlo: oni \Sami háj'~li záj~nů velikého knižetství lirtev;S1kého, 
byli mu přísahou za.vázámi k věrnosti(7 ) 8, kdyby j.edn:aili proti 
jeho zájmům, bylo by se jim z toho ocLpovidati na lite'Vs[k{)rus~ 

55) Srv. J J. Lap p o, Ljublinskaja Unija i Tretij Litovskij Statut, 
str. 12; a násl (Žurnal ministerstva narod'l1ago prosvěščenija I917, V.) 

56) Viz 8. článek III. oddílu litevského statutu z 1'. I588 (»Q sně
míku neb sjezdu hlavním v Slonime před velikým sněmem valným«). 
Viz J. J. Lap p o, Postanovlenija trech Vilenskich sjezdov ' 1587 god'a~ 

str. 361'-365. 
[, 7) Viz J. J. Lap p o, Velikoje knjažestvo Litovskoje, svazek 1. '

str. 684. 
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kých povetovÝ'ch ,slllěimících a státních sjezdech. Pokud se týoe 
jej'l.Jch lrůsohnolsti p.ři panOlvníkovi vho'dnosti senátol'ů-r'es~d\enitů 

(tak zva,ná »poboční rada«)5S) lIleb v úřade ministrů u,etlJ v hod
il!osrtĎl <Č1enů státnmo ,soudu, senáiŤ,otři litevskoruští phrlO:zeně vy
stupova~i ve všech téchto fumcíoh jak.o hodnostář i velikého kni
~et,SJtví 11tevského a -n<ilkol,iv »polsiké 'korun y«, .s niž minj!la lublin
Ská ·l.lJillle úplně slQiučiJtJi litevsko['uský stát. 

Bylo-li lPoistavení feder'at:iJv.ní J.llOlcisjedno.cené »řeč.~ pOSlpO
lirté« t:akOiVé, tu ·zjištěný ráLZ j,ejí jakolzto InállO orgaJ.1isovallého 
s vaz u stá t ů ještě z,řetelněji vystupuje y do'bách intmT.egna. 
V takových časech veli!ké knížei<ství litevské vedlo rrhllohdy 
zoe]a samostatně svodi ZJaJhrlam.dJOll.Í poli-tilku, ,odděl.eně OId Pol
S!ka pro~ed'llávallQ na svých státních sj'e'z;deeh kand1datury 
novýc:h rnonar,chů, slestavov,alo sv:oď,e podminky pro jej~ch v01lbu, 
p~edkládru1o P.olsku své po~adaviky jakožto ,stát, činiJ.o opa.třem 

huď oddělooě OId P ,olska nebo na spoleónýoh s ním ISje~dech rra 
oohramu své vnitřní i vněrj,ší hSZJPHčnosti, bralo účas.tenství svými 
záiStlllp.ci na spólečných zálefutos:tech, majieích význam rpr:o f~ 
der-aci s Poláky (na s.j'8zdeoh-----Bněme'Oh za, :iJn±e-rtr,egna) .a. ,dávrullO 
svůj hlas při volbě 'IlJového krále Polska jakožto velikého kID:Í!.Žete 
liltevského. 

J,a:k jdJŽ bylo výše uvedeno, lnínd.1a t.eprve konsti>tuce z 3. 
května 1791 skutečně .slrOlueiti veliké .lrnižetství l1tev:ské ,a ,P ,01s:ko 

, . 
v jeden .Bltát. Lee předně tato kom.sti1fUJce byl1a vyhlášen:a j'1ž po 
prvéln ,dělení »řeči ' pospdl:Lté«, a také není nnáJmo, jak by se by.l 
zachoval k jejím msta;nlOvenÍJn ' »šleIChtiůký ~árod« těch ča;stí ,stáJtů 
feder,ačních, které ji!Ž ~ té době byly odtrŽJeriy a ' byly přičleněny 
k Pr(uSku, Hakousku ,8. Rusku. A z~ ' druhé, .konst,:iJt~ce z 3. k.vět~a . 
nevešla ve skutečno\u pLatnost, a my n.evíme, jak by byLa re81i
s,ována., kdyby bylra 'zavedena, MO!Žná, ~ i j.ejí l1Srtam-01venía jd8Je 
by byly pods,tatriě rpo.zméně'ny . skutečnýln živ~te'lli, .j,aiko se to 
staJ10 oS lublín.cskýnli a,kty z r. 1569. A ]wlJ1Ječně za třetí, kOlnstituoe 
z 3. Ikvětna byla f'ormálJně lli'ušerua v r. 1792 targo1v:Lck,Qu kO!n
federací, zÍJ.'H,tHa tím svoji zákonitou pla:bnost pro polsko-litev
skou -federaci a tím obrátila se ]Jouze ve výra,z plánů ,a záměrů 

liS) O provedeni požadavku velikého knížetstvÍ litevského, a.by jeho 
zástupci měli trvalé účastenství )V poboční raděc. viz tamže, str. 147.-
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části »šl'e'Ohbckého národa« ~e sltátů » řeči po~oljté « těwě !p~ed 

záJIúkf:lilll jejího :trvání. 

TudÍlŽ yeliké k:IlížetJství litevské a Po:l.sko v dohě po lublÍIDlské 
un]i IJlJeměly wnl jednotného .státnihO' terit,oria, ani j,edno.tné 

stáJtní moci a j-ej1ich obyvate'1stvo netvoŤlilo jed.notnooo nwóonál
ního neřkuli etnog1r,afi!ckého celku, nýhrž by10 r.m~děleno, pokud 
se týče sféry' jeho právního posta,ve'llí, dle principu terito'f:Í1aJl.Jity 
na »rodř6e« (příslušníky) a. po.ddané dvoru rOZJlič,n ých států. 

JaJká může býti! 2Ja toho stavu věcí řeč o slplynutí velikého kní
~etství litevského ,~ PolS1k,em v j1eden národ čL ,stáJt, jak. to hláJs:al~ 
lublinská UThi'e? Eři takovém stavu věcí by,lo 111 utno raZJi,ti noelJa 
j:íJné oesty :pro toto splj'nrutí. Ty StPočivaly v,e sjednocení » ·š~eeh

tiokých národů « obou s,tátů je:dnatnou kul,turou a znlenáhla 8e 

rozvíj.ejícÍm návylkem ke společménlu Ž~vOltU ve f.E~der!ativnÍIm 
sVla~u. St'l1peň ro-zv,oje těch-bo zás.é1Jd ln{)ihl př~raviti i užší ,stá-tm.í 
j~dI;l'otU . Múžeme-li vš'ak m1uv,:iJti o jejich rozvO'já, nl1tllO se ZaiSI9 
U'vaďov,ati i j,ej:i!ch lPřeceňováni. Čwst šl'echty velikého knílŽletsltyí 
liItevs kého beze vsí pochyb!n,o:s:ti se .sblíži'la pod jejich v1iv8lIIl .se 
svý,mi »so'Used y « , »br,at~ry PoláJky«. A v,šak ta čéÍ;s,t nebyla j'ešté 

cel Ý m »šlecht.1ckým národem « knižetství; také ego:iJs.tické zájmy 

její jalkožto rp1ll'0!právné 1ittevslkoruské třídy nelIlothly se smiřitti 
s Újplmým splyn.wtí.m »s polskými br'a;try «. A budeme-1i m~u;vitffi 

o celém litevsil~orl1ské.m národě, ohsah:ujícím vš'echny třídy oby
Vlwtelst'va, jako 'O » lJlárodě « ve skutečném slova S.IIly-slu, t. j. 
jestli1Že k hSlcům šleohty přirpodirrne nlil10m.y litevských a ruský-oh 
oodiláků a rněšť'anů, tu 'ovšem ,oceněm.í působnosti těchto .sH hude 
J1Jut.nlo silně změn.iti. 

My 'Ovšem nepUlsltlmle se v ,tea...l-:ttJOl řádcích dOl ře,Šoení tě,ch 

otázek. Naším úko:l,em jest pr.obadámí pOrJ:něTtu záklwdnloh zá
konú velikého knížert;Sftví litbevského k Polsku po 1ublinské uniá. 
VidBli js.me, ja;k jsou daleky od uskutečn&ní :iJc1ej'e ,s10iUoení v je

den ,stát, jež bJ7ila prohlášena v r . 1569 na 1ublínském !Sm.ěmu. 
Sproli,ečn Ý ži v,ot veUkého ,kmižetsft ,Tí }~tevlského ,s Polskem v~dl 

jeho snahy nik'01iv smér'eID 'k,e .splynutí, nýbrž k úplnému 'od10u
č,ení a upevnění vJ.a.stního salnosrbaJtného státního významu. 
Léta před definitivním vy,pracolVánim a potvrzenim Ett'evskélb.o 
statutu z r . 1588 zůst.avila. ještě Sltopy jakéhosi kol1sání 00 do 
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konečného rOtzhodnutí. Ilustra.cí k to-mu mo.hou s.louži:ti v 'ÚlSffi

de.sáJtých lebech XVI. stoLetí v,e Vi,lně vytištěná vydání řá;du pro 
tdbumál veLiLképo kní~etství liteVíského a jeho třetího- startuŤJU. 

Oba byly vytišténY ,ve v,Menskét.itskárně Mamouicově, prvý v r. 
1586 a druhý krllitoe IPO j·eho potvrzení ZiJunund81n V á:oau. Na 
úvodním llisitě řádu pro trihunál umístěny jsou 'Úha erby, Polska 
a velikého kni,žebství lit8'vskéhOl, vedle slehe a pod jellil0u korunou. 
AIvšak statut z r. 1588 má na svém úv·odnÍln 11stě ji\Ž iporu.z,e ,sa
motný erb veliíkéiho [kjní,ž,etství htevsik.ého (owrojem.ého jezdce s ta
sen ým mocmn na kOlni ve skO'ku). 59) 

Veliké knížet.ství litevské změ.nil'o tudÍlŽ formálně v r. 1588 
podmínky svého sjedno.cení s PoLskem, pT.ohlášené na 1ublin
ském sněmu v r. 1569. Zdali však mě1-o také fOlr'mální práv,o tú 
uČJ:ÍJnliti, čí (prostě porušilo podmínky uni'e rpro sehe nevýhodné, 
vYUJživši těžkého pOIstavení Polska při uvedení na trůn Zik
munda Vázy? FOTmální právo k takOlvé změně si mohlo. veliké 
knÍŽehství lirtevské přizná v,aJti. By,lo mu dám·OI pos.ledním J ag~lol11-
C8IIIl, j,enž, j-ak Z!Il.á;ml()l, !sáJm naléhal na rphjetí unie. Když v dlooo ' 
význ<lJmného ZiélJsedání lublírnského sněmu dne 27. ČBTvna 1569 
zást:Ulpcí v€!bikého kniJžetlství ht,eviSkého, poklek:nuvš,e před ZliJk
m\u:ndem Augootem lna I~Qilena, odevzdah dHo unie do rU'kou , 
svého vel.ikého ,knížete, prnsice jej , aby nBzélJpomÍ;nal práva hl,ailla 
starého státu Jagel o.ncův , odvětil jim panm"ník jejieh krátkou 
řečí, po které polský podk'andéř '(Fran.tišek Krasiňski) pr'Očítal 

)~ ,na pismj,e« názOIry Zllimunda Augusta a jeho konečná !oznod
nutí. LitevSlkoruští senát:OIř1i prOls'Íili o odevzdání t.ohoto- dOlkum'emŤ.u 

a odelmalí se s nÍ/m na svou zvláštní pO'radu, v níž ()iW swei 
:ÍJsbi1e,,) o něm po tři hodiny jedrtali. Pa návratu 'do zasE'dání 
pol,ského senátu vůdce j,eji'Ch Chodkev,ič olbrártil se ke králi s řečí, 
v niž ,m,ezi jiný1m p'rav,i~, žle OIn »UJS'PollwdiJ. j,ejich srdce« iSlvými 
slovy, odevZidanými jim v pÍisemné formě a pravhl, aby j,e po-
tvrdilI svý,m zvlá$in:hln privilejem neb r'€loosem. Nevíme, ~da byla 
vy.pLněna ta.toprosba. A vša;k pTIO v,elriJké kn~žet.s-tví litevské ,měl 

dokument, který 0tIlJ~ dbdrželi na lublÍ'nském sně,mu dne 27 . 

. 59) Snímek úvodního listu prvního vydání litevského statutu z r. 
1588 je přiložen ke knize M. S a m u e 1 a B o gum i I a Li n d e-h o 
O Statucie Litewskim (Varšava, r816). 
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sj ednocení velák.ého knížetství htevského S Po1akem pO r. 1569. 
Byl tu .spo~'ek drvou ,stáJtů S federartimÍ nlocí, jež nebyla dosud 
ná1ež:iJt,ě vy'Vinutia :a <fi.ruciházela se tep-rve v prvýoh začátcích. 

Matějka Jan: 

o ú~ednické stávce.*) 

VyvreholenÍ demokracie spatřuje 8<e často v t. zv. LidlOlVém 
státě, 1) t. j. ve státě, v něnllž veškeré veřejné úřéVdy jsou 'Obsttará
y,ány na ča,s YO~8'~iýn1,i obcany a v němž není zvláíštního s·Ť!avu 

úi'Bdnictva z poyolání. Je nespo'rno, ž.e t.a:to f.orma oibstará'Vruní 
veřejné správy hOtdí Is:e buď jen <ll,a ma~é státlní ÚJtvéVry, jruko jsou 
na poř. Švýcarské kantony,~) neho je podmíněna zvláštnimi solci
álnimi a hospodářskými: pomě-ry, jaké jsou na, pi~ . ve Spoden-ýlch 
s,tá11eoch amerických,::) j,e vša,k též obecně z,nám-o, jaký-Hli vážnými 
,-gdami v-esk,erá vHŤejná o'Sp.rá~a zejména ve většÍJch stá1m.ich cel
cích při tomto sYo'Stému trpí.4.) Třeobas je nepochybnn, že msrtj)tuoe 

*) Předneseno dne 14 ,května 1923 ve schůzi profesorského sboru 
právnické fakulty Karlovy university jléliko habilitační přednáška. 
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