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šte, se sť.áyaji politické strany. O vecechparlamentních rozhodují 
v prvé :ľade (výkonné, po prípade jiné užší) výbory (vládních) 
strnIl a pak teprve parlament sán}; parlamentní výbory tlumočí 

zde vlastne jen rozhodnutí výboru '(vládníeh) stran. Takto vlastní
mi složkami parlamentního života se stávají strany samy a parla 
ment l3e stává sborem, kde se jen rokuje a usnáší o l1ečem, co stra-
nami již predem bylo rozhodnuto. Že zjev tento má v zápetí oslabeni 
yáhy parlamentu, jest na bíledni. Ovšem, udrží-li se tento zjev, 
resp. kam povede, jest otázka jil1á, o které dosud pevný úsudek si 
vytvotiti nelze. 

J .. V. Vernadskj,j ~ prof.: 
v 

Ríšská ústavní listina ruského císafství. 
'C» Gosudarstvennaja Ustavnaja Gl'amota Rossijskoj Imperiji :« ) 

(NáYl'h ústavy z druhé poloviny vlády Alexandra I.) 

I. 

Prvá čtvrtjna XIX. století - vláda Alexandra I . - má ve
Uký vyznam pro dejiny politických ideí v Husku. Po celou témef 
Ctvrtinn století jak ve vládních kruzích a z vládní iniciativy, tak 
i ze soukromého popudu v ruzných kroužcích ruské společnosti 

se úsilovne pracovalo o sestavení plánu na reorganisaci státníhcp 
a sociálního života ruského státu. 

Práce ta nezúslávala jen ~a papíre; jrejími výsledky byly
lunohé ve vládnílll ústroji nove zavedené instituty '(známý prí
klad jest ríšská rada [ Gosudarstvenn yj Sovet], z:ľíztmá r. 1810· 
jako vyplnení části konstitučního programu Speranského z roku' 
1809). P ro,sTam diikladného reformování úvota státního odušev
úO\lul také účastníky pokusu (} státní prevrat na sklonku t. 1825-
~ účastníky to známého hnuti »c1ekabristú K. 

Reorganisačni plány vznikají od prvých dnu vlády cara . 
.. Alexandra L V prvém zusedání »stálé rady « (»Sovet Nepremen
nyj«) 30. brezna 1801 byl podán návrh manifestu, ).jimž proje
vuje se milost národu «, t. j. návrh »Gramoty RossijskOlnu Na
rodu« .- svého to druhu. deklärace práv .ruského občana, jejíž: 
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uverejnení zamýšleno bylo na, den Alexandrova korunování. 1
) 

Hned na VOl:átku vlády (5. června 1801) zľízena byla komise pro 
sestavení zákonu, jíž bylo dáno za úkol povšechne p.rehlédnouti 
a na nových principech kodifikovati ruské právo, zejména :však 
také >'sestavitiJ rámec ruské konstituce«.2) 

PfÍpomínám dále plány na reorganisaci senátu '(které čá
stečne se projev.ily v manifestu z 8. zá:ľí 1802), ranné plány Spe
ranského,3) konečne znamenitý konstituční návrh Speranského4

) 

z r. 1809, a týmž sestavený plán na reorganisaci senátu z roku 
1811.(;) 

Méne prostudován-y aoceňovány jsou vládní plány l'eformní,
spadající do druhé poloviny panování Alexandra I. -- do doby 
po válce na obranu vlasti r. 1812 a následujících ji evropských 

) ,aženích z ľ. 1813-1814. Za nejznamenitéjší a nej dokonalej ší 
zjev státoprávního myšlení ruských vládních kruhú této doby sluší 
pokládati návrh ústavy pro ruské císarství,. sestavený vletech 1818 
až 1820 pod vedením N. N. Novosilcova a znárný pod n·ázvem 
» G osudarstvennaja Ustavnaja Gramota «. 

Návrh Novosilcova byl tesne spj\8.t s konstituční chartou, da
nou Alexandrem královstyí polskému 15. (27.) listopac1u 1'. 1816 
a tím také s celým problémem okrajov"iTch oblastí ruského c1sarstvi 
- problémem to,který jak ve vnitľni tak i zahraniční polHice 
císare Alexandra L hrál tak význačnou úlohu. 

Problém okrajových oblastí - protiklad to mezi zákla0.ní 
n1asou teritoria ruského carstva a oblastmi nove pľjpojen~'mi) .
narýsován byl již dlouho pred Alexandrem. Odlišný rád právní 
a zpúsob života oddeloval od záklauniho jádl'a moskevského car
stva témer všechny oblasti pripojené v druhé polovine XVII. sto
letí '(Západní -a J iŽ1Ú Rus) a v XVIII. století (Pobaltí, Litva a 
Dilá Rus). 

l) Úplný text jedné z redakcí tohoto návrhu :il zprávy O jil1}'ch 
redakcích viz v knize V. P. S e nl e n n i lc o va ll Radiščev« (Moskv'"a

Petrohrad 1923). 
2) Viz vzpomín.ky bar. G. A. R o zen k am p fa v článku P. Maj

kova, uvei'-ejneném v ,R u s s k o j S tar i n el(; sv. 120. (1904), str. 373· 
3) Otišteno v »Istor. Obozr..: sv. XI. 
4) Otišteno v »Istor. Obozr.< sv, X. V}Tklad drullé redakce plánu 

jest v pi·Hoze ke spisu Š i l der o v e, Car Alex. L, sv .. IL, vyd. 2. (1904). 
5) Otišteno v pHloze ke III. svazku téhož spisu Šilderova (190 5) . 
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Již V »Generálním l'eglamentu « císai~e Petra 1. (1720), dva
cátá sedmá hla ya venována jest otázce »ruznosti všech provincií « . 

), A ponevadž krome rusk~'ch státu a zemí ruzné jiné znamenité 
provinóe a oblasti ruskému žezlu podčineny a pod J eho Veličen
stya vysoce chvalnou vládou jsou, které zvláštní privilegia maji: 
pročež každé kollegi um jest povinno s tím se obeználniti a opisy 
jejich privilegií si po:fíditi a každý národ podle jleho práva privL
legj.í Jeho VeJíčenstvem potvrzen1Tch spravovati «. 

Za Alexandra 1. k císarství byly phpojeny celé státum po
dobné útvary: Finsko (1809) a Polsko '(témei~ v plném složení 
»ve1iké vévodství « = knížetství varšavské - podle rozhodnutí kon
gresu vídeiíského 1815), prvé pod jménem velkoknížetshí finského, 
drullé pod jiménem království ( »cárství«) polského. 

Velkoknížetství finské a království polské lišily se od ostatního 
císa:fství nejen jednotlivými občansko-právními a verejnopráv'ními 
zyláštn~stllli, ale i jiným státoprávni111 úshojím. Alexandr 1., sa
nlOdel'Žec jako císar všeruský, byl panovnikem ústavním jako ve
liký kníže finský a král polský. 

Zvláš-ť zretelne se to projevovalo v pomeru k Polsce. Polská 
konstituční listina byla pŕepracováním napoleonského statutu kní
ietství varšavského (1807) na podklade francouzské charty z roku 
1814. V mnohém mela polská charta povahu liberálnejší nežli 
francou.zská '(oddelení o osobnich právechobčanu) .6) 

Uvésti vsoulad ústrojí konstitučních okrajjCwých oblastí a 
ahsolubstického jádra císarství možno bylo dvema cestami :btiď 
úplným znicením právních zvláštnosti okrajových oblastí a doko-:
nahi-m slit:Lln jich s ostatní masou Im peria, anebo naopak uvede
nÍln do života Imperia konstitučních principu, tvoľících základ 
života oblastí okrajových. 

Prvá cesta, po které šel :Mikuláš 1. v ohledu PQlsky po pol
ském povstání ľ. 1831, byl a nepHjatelna pro Alexandra 1. neje
nom v dus]edku jeho liberálních názon\ na systém politik~ vnitrní, 

6) O liberální povaze pol ské charty z r. 1815 srov. K. K a dIe c, 
Dejiny ver. práva ve str. Evrope, 2. vyd., v Praze 1921, str. 380. Zají 
mavo poznamenati, že na polskou chartu stále se činí poukazy v ne
l11.ecké učebnici konstitučního práva· z r. 1824 CA ret i 11 , Staatsrecht der 
konstitutionellen Monarchie. · Bd. I. na pr. str. 181, 187, 188, 189, aj.) . 
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.ale i - a to predevším - vzhledem na celý systém jeho politiky 

.:zahraničnÍ. 

Zahraniční poljtjka císare Alexandra 1. - alespoň do kon
.gresu opavského r. 18207

) - založena byla na dvou principech: 
lJThlcipu konstHuce a Federace. Oba princip-y" poprvé jasne byly 
vyrčeny v instnlkei, kterou dal Alexandr v záYí r. 180'Li nJSkémll 
plnomocníku v Anglii N ovosilcovu. 8) 

Instrukce dána byla Novosilcovu proto, aby získána by]a 
_Anglie lc společn1Tm, na společných zásadách založeným akcím 
proti N apoleonO\~i . V instrukci bylo rečeno, že nej nebezpečnejší 
z]Jraní v rukách N apoleonovJTch jest rozšiÍ'oyané jím tvrzení, že 
Francie bije se za svobodu a blahobyt národu. Podle názoru ·in
strukce jl8st treba vyrvat~ tuto zbraň z rukou vlády francouzske 
a otevrene vstoupiti na cestu boje za samostatnost .a blahobyt všech 
státu a národu. 9

) 

Jeden eil hyl takovÝ111 zpusobem liberálni: osvoboditi státy a 
národy (t. j. dáti jim konstituční zpusob vlády). Druhý eí! byl 
Tozšíhti ph tom myšlenku federalismu na podklade národním: 
.spojení príbuzn)Tch národU.. Instrukce doporučovala »sestaviti 
každý stát ze sourodých národu, které by navzájem mohly se do
l'GzlUTIíti a bití ve shode s vládou, která jim bude vládnouti « .10) 

Tajemství odhaleno bylo v memorandu Czartoryského z roku 
1804: .Article pour l'arrangenlent de l'Europe il la suite d'une 

..2,'U"8r1"e heureuse.11
) 

7) N edotý-kám se nyní otázky o zásadách zahraniční politiky Ale
.xndrovy na opavském kongresu a po nem. :Reknu jenom, že podle mého 
-n ázoru jest to otázka složitá, která nemtlže b},t proste roúešena po
IJkazem na podfízení Alexandrovy politiky Metternichovi. 

S) Instrukce byla kontrasignována 1m. Adamem Czartoryským. 
O tištena je ve IL svazku knihy Memmoires du prince 1:. Czartoryski 
-(Paris, 1887). 

9) Srov. Ber 11 II ar d i, Geschichte Russlands u. der Europäischen 
Po litik. II. Theil, 2 . Abth. CL. 1875), 499-500. Srov. Pre s ň a k o v, 
Al ex anclr 1. (Petrohrad, 1924), str. 89-9I. 

lO) O federalistických myšlenkách instrukce zaslané N ovosilcovu 
v iz ješte 'll" . P. Cre s s o n, The Holy Alliance CN ew York, 1922), str. 
ll-IS· 

ll) Otišteno v pi-í1oze ke zmínenému francouz skému vydání pa
metí C z art o rys k é h o, sv. II., str. 62-66. 
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v prípade úspešné války Czartoryski navrhoval rozdelenÉ 
strední Evropy a Turecka. Zeme evropského Turecka obydlené' 
pravoslavnými, Reky a Slovany mají tvohti federaci - utvohti fe
deratívní slovanské císarstvÍ, v je:hož čele bude státi ruský cisac_ 
Pod ruskÝ111 žezl81n mají býti sjednoceny také všechn y zeme polské 

Polsko mela býti spojujícím článkcm celé fecl erace , 12) Polsko< 
jest klíčem k celému systému zahraniční politiky Alexandroyy 
v techto letech. 

V listopadu r. 1806 Rusko začalo válku s Tureckem, chova
jíc plány na rozsáhlou rekonstrukci recko-slovanského sveta. 
Avšak válka šla špatne: ruské síly hyly zamestnány bojlem s Na
poleonem. J ešte deset dní pred friedlandskou porážko Ll choyal 
.Gz;artoryski staré nadeje a psal Stroganovu '(23. kvetna 1807) : 
;&systém federace národú slovanských jest voliký a jedin",T cíl, je
bož Rusko nutne musí se snažiti dosáhnouti «.13) 

TiJžsk)' mír lJŤinutil Alexandra delili se s Napol,~onem o možné
zisky nu Ľalkáne. Plány slovansko-balkánské F ederace opet se· 
vynoi-ily ve fantastickém projektu ·Čičagova 1'. 1812. í~ičagov Ine! 
s dunajskou armádou projíti Valachií a Srbskem k ;J aclerskéml1 
moŤ.i v týl Rakousku a Napoleonoví. . 

Prubeh války Rnska s Napoleonem učinil uskutečnení ba1-
kánsko-jaderských plánú nemožným, neboť Rakousko včas Na
poleona opustilo a prešlo na stranu Ruska. Ale Alexandr chter. 
núti ve svých rukách alespoň Polsko, záruku to budoucí slovanské 
federace. 

Alexandr chtel v diplomatické hioe míti u sebe tu kartu, ktm'á 
Inu byla z rukou v1ražena Napoleonem r. 1807. "(Zľízení podlG 
ustanovení smlouvy tilžské velikého vévoc1ství - (knÍžetRtví.) _ . 
varšavského).14) 

12) Psychologicky, pro Czartoryského práve snaha k obrození Fol-
ska byla pohnutkou k vybudování celého systému federatlvní" politiky 
ruského císafství. Víz zcela upfímné vypravování o tom samotného
Czartoryského v jeho pametech, L, 372~373. 

13) Vel. kno N i k o l a j Mie haj lov i Č, Hrabe Stroganov, (Pe- · 
trohra-d ; 1903), sv. III ., str. 403. 

14) Ať iniciatíva utvorení knížetství varšavského patrila Alexan-· 
drovi anebo Napoleonovi, využil toho v každém prípade Napoleon , 
plnou merou. 
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Tím vysvetluje se onen úporny boj, který vedI císar Alexandr 
!{) království polské na kongresu vídeňském. 

Konstituční charta, kterou dal Alexandr' královsLví polskému 
1 5. (2,7.) listopadu :1.815, znamenala pro Alexandra mnohem ví ce 
nežli jien polskou konstítuc1. Byl to místne omezený pokus o kon
Etituci, jaké se melo dostati celému budoucimu federativnímu slo
-vanskému inlperiu a v každénl prípade - ruskému imperiu. 

VedIa-li zahraniční politika Alexandrova k takovémuto oee
jl0vání významu království · polského, tu k témuž s druhé strany 
vedla i jEho politika vnitrni. Již výše ukázal jsem na nutnost tak 
-či onak ioozrešiti p roblém oblastí okrajových. V tomto problému 
JJ ylo zejména jedno holestivé místo, totiž t. zv. »Lilva«, čjli ) g;uber
n iji ot Poljši prisojed,:iJllennyja«~ t. j. ty západorUE:ké a litevské gu
JJernie, které sla]y se částmi Ruska za polských delení v .x VIII. st. 

Západní gubernie predstavovaly neoddelitelnou část Ruska 
B hlediska etnografie-kého složení obyvatelstva, v nemž polský ele
ment tvoril jen nepatrnou ČáSt.15 ) 

\ 

Nicméne pro Poláky základní podmínkou jejich loyálnosti 
k Alexandrovi bylo, aby · p:ľipojeny byly k Polsce »litevsk8« guber
nie: které od ní Katehnou byly odtrženy. Konstituce »království 
po]ského«, t. jl. té části etnografického Poľska, která byla v moci 
Alexandra po kongresu videňském, sama o sobe nemohla úplne 
Hspokojiti polské tuzby. Odtud vášnivá touha po rozšírení kl'álov
ství poľského smerem k východním hranicím státu polsko-litev
"kého z r. 1 Tí2. Alexandr, chteje zejména v dobe války s Napoleo
nem nakloniti si srdce Poláku, nezTíkal se plánu z:ľíditi ze západo
r uských gubernií »veliké knížetství litevské «. K tomu smerovala 
jeho vyjednávání s Oginskýnl r. 1811.16

) 

V červenc1 r . 1817 byl zrízen pod velením CosétToviče Konstan-
-t ina Pavloyiče (vrchního velitele armády polské) zvláštní litevský 
vojenský sbor, který mel se skládatl z mužtl. pocházejících z litev
skirch a jihozápadních ruských gubernií. Dne 15. '(27.) brezna 
r. 1818 ve své znamenité reči pfi zahájení prvého polského snemu 

1 5) Viz J. J. L a ppo, Zapadnaja Rossija i jeja sojedinenije s Polj
. .se ju v ich istoričeskom prošlom (Praha, 1924), str. 13-14. 

16) O gin s k i's Denkwurdigkeiten (Bel1e-Vue bei Constanz, 184S) ~ 

. .H l., 31 ff, 69. 
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slíbil Alexandr predstaviteholm Polska »rozširiti to, co jsem JIZ pro' 
-vás udelal« (étendre ce que j'ai déja fait pOUl' vous) .17) 

V témže zasedání polského snemu byl vydin úkaz (25. brez-
na) o určení povinností sedláku gubernie minské »a jiných gu
bernií s Polskem zíslcaných«.18) Thnto úkazem tvoril se nový rozdil 
v právním živote ob~7 vatelst\'a gubernií »litevských« a obyvatelstva , 
ostatního imperia. R. 1819 Schmidt, pruský konsuI ve Varšave, 
podával do Berlína zprávu o p:ľipojení litevských gubernii k Pol
sku, jlako o veci rozhodnuté.19 ) R. 1822 úkazem z 29. června sve-
rena byla careviči Konstanlinu Pavloviči nejvyšší politická moc 
v litevských a jihozápadních guberniích. 20) 

Povesti Q. phpojení ke království polskému gubernií, kter0 
dľíY8 privteleny byly k Rusku, byvše od Polska odtrženy, mely 
silný podklad v analogii s tím, co učineno bylo r. 1811 'vzhlec1em 
k starému Finsku. 

-Povesti velmi pobou:ľily ruskou yerejnost. Dopis kno Trubec
kého o p:ľipravovaném pripojení Litvy k Polsku, kter}- d08el clo ' 
:Moskvy na podzim 1'. 1817, byl jednou z pohnutek k utvorení taj
ných spolku (pr zdejších dekabristu).21) 

S druhé strany bou:ľila se konservativnL část ruské společností.. 

R. 1819 napsal Kar-amzin známé »Mínení ruského občana«. Ka-
ramzin dokazoval) že obnovení IJolského království v dfívejších 
rozmerech protivilo by se jJovinnostem ruského smlwderžce. Buď ' 

padne' Rusko »ancbo syno-\'é naši zbrotí svou krví zemi polskorr 
a znova vezmou Pragu útokem«.22) 

l.) Reč ve francouzském originál e jest otišt(~na ve sborníku A n- 
ge ber g o v e, Recueil des traités, Conventions et actes diplomatiques 
concernant la Pologne 1762-1862, (Pari s 1862). 

J8) Polnoje Sobranije Zak., sv. XXXV., N. 27.316. 
19) Zpráva Schmidtova z 9. února r. 1819 v »Geheime Staats- 

archiv« Berlin (Rep. 1., Pologne, N. 8); srov. A s ken a z y, Lukasiúski 
(\tVarszawa- Lwów 1908) L, 1.58. 

20) Poln. Sobr. Zak. sv, XXXVIIL, N. 29.087, 29.088. A s ken a z Y' 
(Rosya- Polska 1815-1830 [Lwow, 1907J, str. 120; Lukasiríski, 1., 83---84) 
mylne vztahován jest tento úkaz k roku 1819. 

21) Srov. A s ken a z y, Lukasiríski, L, U7. O nálade ruské vo- , 
jenské , mládeže pokud jde o otázku polskou viz zápisky]. D. J a k u š
k i n a (Moskva, 19(5), str. 14-15. Srov. K orn i lov, Kurs istori i~'j 

Rossii XIX v" část 1., vyd. 2. (Moskva, 1918), 195-196. 
2:1) O » Hnení ru ského občané\~ víz Š i Ide r , Alexandr 1., sv. IV .• , 
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Dne 17 .. i-íjna r. 1819 prečetl Karamzin S\'l]j spisek Alexan
drovi v kabinete paláce carsl\Oselského. »Zustali jsme sami po
spolu - píše Karamzin - pet hodín od osmi houjn až do jedné 
s púlnoci. Druh1~ den jsem u neho obedval; obedval jsem pak jlešte 
u neho v Petrohrade. .. ale zdá se, že duší rozešli jsme se na 
veky.«23) 

J\1ezí vášnjvými tužbami jedné strany a bouŕlivýrni obava,mi 
druhé, Alexandr byl ve velmi težkém a dvojsmyslném postaveni. 

Snažil se vyhnouti se konfliktu predevším bedlivou ostražitosti 
ve svých projevech. V lomto o'hledu neobyčejne charaktE'ristická 
jest Zlnínená již jeho reč na polském snemu r. 1818. 

Sama ostražjtost ,"šak nestačHa. Bylo treba hledati nejaké sku
tečné východisko. V")Tchodisko z kromobyčejne težkého postavení 
bylo dán o v predpokládaném rozdelení celého císahtví na :ľadu 
poloautonomnich oblastí - »,místodržitelstev« (» namestničestvo«), 
Hebo okruhu generálne gubernátorských, udelati z Ruska unitár
ního stál jaksi federativni. 

R. 1816 Novosilcov podle úmyslu panovníkova sestavil návrh 
na rozdelení Ruska na oblasti místodržitelské s p:ľi:ľčením rozsáhlé
moci místodržiteli. 24) 

Rokem 1818 bylo p:ľistoupeno k vyplnení plánu o místodržitel
stvech. Jak se zdá, v léte tohoto roku sestaveno bylo rozvržení gu
berníí do dvanácti generálne gubernátorský-ch okruhu, které ž se
zacho-ITalo v listinách »komitétu 6. pros. 1826«.2G) 

Podle tohoto rozdelení XII. okruh mel by v sobe uzavÍrati gu
bernii vilenskou, grodnenskou, minskou, volynskou, podolskou a 
oblast belostoskou. A tak tento okruh jest ve svých rozmel'ech po-

str. 173; P y pin, Obščestvennoje dviženie pri Alex. 1. (vyd. IV., Petro
hrad, 1908), 402-403. 

23) Nevydané spisy a dopisy K a ram z ino v y (Petrohrad, I862), 

str. 9. Vi~ Š i Ide r IV., str. 173 a pozn. 209. 
24) Viz Jubilejní vydání »Ministerstvo vnutrennich del 1802-19°2.< 

Historický nástin (Petrohrad, 190I), str. 60. Srov. též Sem e v s k i j, 
Političeskij a i obščestvennyja ideji dekabristov (Petrohrad, 1908),. 

str. 87-88. 
25) Alespoií. v dopise A. P. Jermolova A. A. Zakrevskému ,z 17. 

srpna 1818 jest posuzována »povest o rozdelení na 12 místodržitelských. 
oblastÍ«. (Sborník Ruské Společnosti Historické, sv. 73·, str. 300. 



402 Prof. ]. V. Vernaclskij: 

nekud zmenšen)-m »velikým knížetstvínl Litevským«, které roku 
1811 slíbeno bylo Oginskému.26

) 

S druhé strany XII. okruh zcela presne odpovídá oJJlasti li
~te vt,kého vojenského sboru, ve které r. 1817 svereno bylo voj~nské 
yclp.ní careviči Konstantinu Pavloviči (a od r. 1822 též nej vyšší 
lnoc politická). 

Jak níže uvidíme, Polsko (stejne jako i Finsko ) melo . se státi 
místodrzitelskou oblastí. 

Tudíž pfi provedení plánu o oblastech místodržitelských mohl 
Alexandr do určitého stupne, pokud jde o gubernie litevské, uspo
kojiti jak polskou, tak i ruskou stranu. Litevské gubernie uskuteč
nenún plánu byly by oddéleny od ostatního Ruska a dohromady 
.spojeny tvorily by jeden celek ,(tím vyhoveno bylo hy tomu, co slí
bil Alexandr Oginskélnu); ale zároveň litevské gubernie nebyly by 
pi-hno pŤipojeny ke království polskému (to znamená vystfíhání 
se toho, čehoKaramzin se obával). 

Plán o zrízení oblastí nlístodržitelských znamenite rešÍľ! otázku 
litevskou; sám však tento plán nedostačoval k tomu, aby Í'eši1 otáz
~ku polskou. Království polské, obdarené politickými právy" ne-
1110h10 bez porušení svých práv promeneno býti v prostou gene
Tálne gubernátorskou oblast v absolutistickém císarstvi. Bez poru
šení svých práv politických27

) království polské 1nohlo nicméne 
státi se státem v císarství federativním a konstitučním. 

A to práve se predpokládalo. Zachoval Sf:'· návrh manifestu 
z roku 1820 (pravdepodobne z druhé poloviny tohoto roku), jímž 
vzhledEml na rozšírení konstítuční charty na celé imperium se pri
kazuje pokládati království polské jen za jedn u z oblastí místo
držitelských (= státu) tohoto imperia. 28

) 

Konstituční chartou, rozšírenou s království polského na celé 
imperium, mela býti fíšská ústavní listina (Gosudarstvennaja 
Ustavnajk1, Gramota). 

26) V pláne Oginského uváclely se ješte gubernie vitebská, mogi
-levská a kijevská. 

27) Otázku oprávech národních ponechávám stranou. 
28) Francouzský text návrhu tohoto manifestu otišten jest u A s k e

:::n a z y - h o Rosya- Pol ska, 188-189. 
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II. 

Vše, co výše byl O rečeno, dostatečne - jak se mi zdá - ob
jasúuje, proč návrh ústavní listiny (»Gosudarstvennaja Ustavnaja 
-Gramota«) vypracován byl na základe polské konstituční charty 
z r. 1815 a proč práve N oyosilcovu sverena byla tato zúležitost. 

Novosilcov, který hyl ve Varšave od r. 1813" s počátku jako 
,CIen dočasné vrchní rady (»Vremennyj Verchovnyj Sovut\~ ), po- . 
tom jako císarský komisar pfi administrativní rade království pol-
..ského, soustreďoval ve svých rukou všechny nitky verejného i taj-
ného dozoru nad provádením polské konstituční charty. 

Proto Novosilcov práve mohl nejlépe posoudití výsledky po:
:kusu uvésti v život ústavní principy, a takovým pokusem pro Ale
xandra 1. -bylo království polské. 

N. N. Novosilcov (1762- 1836), ať jeho nedostatky by ly j!aké
lwliv, byl státníkem velkého rozmachu, bystrého úsudku a silné 
vúle. 29

) 

Kancelár Novosilcova ve Varšave byla laboratoŤÍ, kde praco
Táno bylo. o návrhu konstituce pro celé císarství. Francouzský text 
-prvopočátečních nástinu této konstituce sestavoval P. J . Pechar
Deschamps, puvodem Francouz, který s]oužil od počátku XIX. sto
letí jako soukromý sekretár II N ovosilcova.30

) 

Podle slov knÍžete P. A. Vjazemského Deschamps »nabyl ve 
}'rancii zr1.!čnosti ve vyhotovování a redigován~ podobných návrhu 

29) Životopis N ovosilcova hodný jeho činnosti není ješte napsán. 
1.1:noho zpráv o N ovosilcovu nalézáme v knize velkoknížete N i k o
l aj eMi cha j lov i č e ~ Hrabe P. A. Stroganov«, sv. L-III. Petro
'hrad, 1903. Literaturu o N ovosilcovu viz ve spise A s ken a z y - ho, 
Lukasiúski, L 341-345. Strv. zejména C z art o rys k i, Mémoires, 1., 
-153- 159, 297, 302, 304, 320 a: násl. 344, 373, 375- 377 a j. Činnost N ovo
·silcova v Polsee vyvolala proti nemu vášnivou nenávist Poláku, kte
Tážto prešla i do polské historiografie. Touto nenávistí proniknuta jest 
'jasná a stopu talentu nesoucí, nicméne nepľátelská a nespravedliV'á 
,charakteristika N ovosilcova· z pera zmíneného polského historika Sz . 
. A s ken a z y - h o (v jeho knize Lukasiúski, L, 57-68) . 

30) Vletech 1807- 1808 Pechar-Deschamps byl mladším pomocní
~kem referendáre v prvé expedici komise pro sestavení zákontl. »Ostaf
jevskij Archiv kňazej VjazemskiclH. Vydání hrabete S. D. Šer eme
-t e v a, pod redakcí a s poznámkami V. J. S a j i t o v a (Petrohrad, 1899) , 
.. sv. I., pozn. str. 650. 

Sborník ved právních a státnich XXV. 3.- 4,. 27 
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----a psal je takrka zro-vna načisto«. Ruský preklad sveren by l Sé:t-

lTIotnému knížeti Vjazemskému, známému básníku aUterátu,. 
piíte1i Puškinovu, Žukovského, Karamzinô., bratH A. J. a N. J ~ 
Turgenevú, pozdejšího »dekabristy« Nikify NI ura veva. 

Práce o sestaveni »Gosud. Ustav. Gramoty« začaly nejpozdejf 
r. 1818. Jak bylo výše rečeno, Alexandr -re své reči pH zahájeni 
prvého polského snenlu dne 15. (27.) brezna r. 1818 vyslovil na
deji na rozšj:ľeni z ríz e n í (organisation) daného polskc1u char-
tGU » nŕl všrehny zem8« sverené mu prozretelnostL 

Možno predpokládati, že projevy Alexandrovy ne1yly jen 
mlhavým sliboyáním do budoucna" nýbr~ že zakládaly se již na. 
nejaki'ch ]Jredbežných pracích v sestavení textu ústavní ]istj,ny_ 
Pruský konsuI Schmidt oznamoval hl'. Bernstorfovi z Varšavy dne> 
lf L kvetna 1819, že návrh ruské itonstituce jest již »dávno~ 
lJkončen«.31) 

Kn. Vjazemskij psal A. J. Turgenevu dne 2,2. července 1818 :
»Pémevadž až do nynejška nemer jsem kancelárské práce po od
jezd u panovnikove, sedel jsem nad konstitucí doma. .J sem s n f: 
hot o V.« 32 ) Jest možno, že francouzský náčrtek »ruské konstituce «?, 
tTebas snad neukončený, ležel již pred Alexandrenl čty:ľi mesíce' 
pred tím, než promýšlel svou reč pro zahájení snemu. 

K podzimku r. 1819 prvopočáteční redakce ústavní listin:r 
byla pravdepodobne prepraeována: sestaven byl její »zkrácenf 
text« (précis) . 

V rijnu r. 1819 císar Alexandr za svého pobytu ve Varšav~' 

radiJ. S8 s Novosilcovem o tomto zkráceném textu. Schmidt 
oznamoval Bernstorf'Jvi: »16. Tíjna v noci pred odjezdem 
(z, Varšavy zpet do Petrohradu) císar ješte jednou prohlédl návrh; 
konstituce. Po úvaze a porade s N ovosilcovem J eho Veličenstvo de-
finitivne osnovu (konstituce) potvrdilo ... Na tomto základe má. 
hfTti vypracovállo veliké dilo a predloženo J eha. Veličenstvu nej-
pozdeji za dva mesíce«. Dokonce smrt Dechampova (26. ríjna) ,. 
která »velmi rozhorčila Novosilcova« - »nemá zastavHi práci,. 
kterou císar očekává svelkou netrpelivostí« .33) 

31) »Die russische Constitution ist hier bey Rerrn von N ovassilt -~ 

zoH von einem bey ihm angesfel1ten Franzosen schon längst beendigt. <:J 
Berlínský Archiv, Pologne, N. 8. 

32) Ostafjevský Archiv, sv. 1., str. 109. Podtrhuj i já J. V. 
(3) Rist. Zeitschr. sv. 72., str. 65. 
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» Osnovu« ruské konstituce, kterou podle slov Schmidtových 
Alexandr definitivne potvrJil, Schmidt v opise zasla] Bernstorfovi 
do Berlína ve zpráve ze 17. ľíjna ' 1819. Návrh oznám(-:\ný 
SchmidtE'm nelze nicméne pokládati za »prvopočáteční nástin i: 
ústavní listiny, jak myslí Šilder. 34

) Jest ll1álo pravdepodobným, že 
by tento krátký aokumen(5) byl jediným výsledkem dlouhé pŕí

pl'avné práce. Jest mnohem pravdepodobnejší, že beží zde ne 
o prvopočáteční návrh, nýbrž spíše o stručný nástin hotové již 
pTáce, její zkrácený výklad (pročež také dokument jest označen 
termínem précis). 

Nástin z roku 181H jest nazván »Précis de ' la charte consti
tutionnelle pOUl' l'Empire RUSS8«(. Není rozdelen na state, a od
dily nejsou číslovány, nýbrž maj~ jen záhlaví. Záhlaví ta jsou: 
(1) Di\'isÍon de rEmpire; '(2) Gouvernement; (3) Législation ; 
(4:) Administration; (5) Sénat; (6) Dietes a (7) Ordre .iudiciaire. 

Projekt Schmidtem oznámený vzbudH veliký zájem v prus
kém ministerstvu vecí zahraničních. Depeší z 16. listopadu 1819 
ministerstvo oznámilo obsah návrhu generálu Scholerovi, prus
kému vyslanci pfi dvóre petrohradském a uložilo mu, aby tuto 
vec vyjasnil a oznámil pokud možno nejvíce podrobností. 3tl

) 

Dne 21. listopadu r. 1819 v parÍŽském časopise Benjamina 
Constanta »Le Constitutionnel«37) otištena byla (na základe »do
pi su došlého z Varšavy neobyčejnou cestou«) zpráva o tom, že 
Y8 Varšave potvrzen byl návrh ruské konstituce. 

Po tomto i rakouský kabinet, obdržev jmenované číslo čas. 

»Const~tutionnel« a také kusé zprávy z Berlína o návrhu ruské 
konf-tituee, obrátil se se své strany na svého vyslanee Lebzelter
na 31') s žádostí o vysvetlení. 

První odpovedel Scholer (3. ledna 1820), že zavedení 
konstjtuce v Rusku nepokládá za možné. O mesíc pozdeji (ve 
zpráve z 2. února SchUleI' zaslal návrh konstituce, který st} 

34) Š i Ide r, IV., str. ~165 (pozn. 190). 
35) Dokument tento zaujimá ' všeho všude 21/2 stránky tiskem 

(Historische Zeitschrift, sv. 72., str. 65--68). 
36) BerIinský Archiv, Russie Čís. 67, listy 253 b-254b. 
37) Le COl1stitutionne, Čís. 326, str. 3. 
38) Depeše Metternichova z 15. prosince 1819. Viz poznámku; 

A. Ste r n a v Rist. Zeitschrift, sv. 73, str. 28S. 

27* 
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mu podarilo dostati. Návrh tento jest totožný s exemplárem zasla
n ým Se1unidtem.39

) 

Lebzeltern odpovedel MeUernichovi 5. (17.) února 1820 také 
tt ten smysl, že konstituce nemá nadeji státi se uskutečnitelnou.40 ) 

Za nekolik me8ícu po odjezdu Alexandrove '/) Varšavy 4. (16.) 
fíjna 1819 byla pravdepodobne zakončena druhá, úplná redakce 
i·išské ústavn~ listiny. Tato redakce musela být l! hotova r. 1820, 
nehoť lc tomuto roku vztahuj6 se návrhy dvou manifestu: jeden, 
ldel'Ý obsahuje úvod lc samotné Hšské ústavní listiny (Gosud. Ust. 
Gram.) (Essaí d'íntrQduction pOUl' la charte), druhý, t:;-kající se 
II ycdení . s ní vsoulad konstituce polské. 41) 

Druhý návrh muže se vztahovati k dobe po druhém polském 
sejmu, t. j. k pozclnÍJl1u podzimu r. 182042

); jest nicméne pravde
podbnejší, že návrh naopak sestaven byl pred snemem a že jej mel 
již N ovosilcov ve svém JJortefeulli,. když Alexandr mluvil na snemu 
svč hnevivé reči. 

Prvý návrh (essai ďintroduction a la charte) pravdepodobne 
sestaven byl také pred polským snemem, tedy v léte r. 1820. My
s1ím tak predevšim proto, že pozdní podzim r. 1820 -- kongres 
y Opave a neporádky v semenovském pluku - jsou nevhodnou 
dobou pro liberální tón návrhu. Krome toho jest možno uvésti 
y souvislost návrh manifestu se zprávou Lebzelternovou ze dne 
'7. (29.) července 1820, v níž se praví, že Alexandr znovu jal se 
lJracovati o vnitrní organisaci Ruska a že chce utvoriti v každó 
gubernii (t. j. pravdepgdobne v každé místodržitelské oblasti) une 
assemhlée des états, jako v Rakousku a krome ioho - un conseil 
délibérat~f et consultatif. 43

) 

Konečne k létu r. 1820 vztahuje se také cesta Vjazemského 
do Petrohradu a jeho ro zmluva s eísarem Alexandrelu ohledne 
návrhu, pfi čemž císar tekl Vjazemskému, že je »spokojen« jeho 

39) Ber1ínský Archiv, Russie, Čís. 72, 8b-rob a 23a-26b. 
40) Ste r n v Hi st. Zeitschrift Sv. 73., str. 286-287. 
41) Francouzský t ext obou návrhu otišten jest v pi-íloze ke knize 

A sch ena z y-h o, Rosya-Polska, str. 175-178 a 188--189. 
42) Druhý sejm zasedal od 1. záfí do 1. fíjna. 
43) Ste r n v Hist. Zeitschrift, sv. 73, str. 287. 



Ríšská ústavní listina ruského císal-ství. 407 

prací a že »tou dobou jen nedostatek penez, nutných pro podobný 
obrat v živote státu, 'brzdí provedf-:ní ,myšlenky pro neho svaté~.H) 

S chronologií cesty Vjazemského není to tak zcela jasné. V au
tobiografii Vjazemského a potom také ve sprsu Šiluerove cesta ta 
jest uvedena pod rokem 1819. Ale jak zrejmo jest z dopisu Vj\éi
zO[f,ské4o Turgenevu, byl Vjazemskij v Petrohrade ne v léte 
r. 1819, nýbrž r. 1820. Vjazemskij pribyl dn Petrohradu dne 
20. kvetna 1820) potom jel do }'ioskvy (dne 11. červ na píše dopis 
z Ostafjeva), odkudž se opet vrátil do Petrohradu, kdež pravde
podobne se zdržel do poloviny čel'vna.45 ) 

III. 

Ná Vdl ľíšské ústavní listin y z r. 1820 ( » Gosudarstvel1,
naja Ustay. Gramota«) sestává ze 191 statí a rozpadá se na 6 hlav: . 

1. Predbežná opati;ení. 
II. O vláde v Ruském císarstvi. 

III. Záruky nejvyšší moci. 
IV. O lidovóm zastoupení. 
V. O soudní moci. 

VI. Všeobecná ustanovení.46
) 

Základní rysy ríšské ústavní listiny, jimiž tato líší se od ná
vThu Speranského z r. 1809" j!SOU tyto: federativní zľízenci ríše a 
zejména ríšského snemu, principiální oduvodnení moci panovníka 
jakožto prvotního elementu státní moci, ~ároveň pak zvláštní výpo
čet osobních práv občanll (jakási deklarace práv); silná Inoe 

H) Srov. citáty z autobiografie Vjazemského u Š i 1 der a, IV., 
151-152; a pozn. 191. 

45) Znám jest dopis Vjaz~mského z Petrohradu z konce června 
a. potom z Varšavy z 24. července. Viz Ostafjevský Archiv., sv. II. a 

v poznámce k tomuto svazku, š tr. 400 odvolání se na· zprávu petro
hradských »Včdomostí« o pľíjezdu Vjazemského do Petrohradu. Srov. 
ještč K ulm a n . N~ K . lz istoriji ' obščestvennago dvižetÍ.ija v Rossiji 
v carstvovanije imperatora A lexandra L, Izvestija odd. russ. jaz. i slo
vesnosti Akademiji Nauk, sv. XIIl., 1m. I. (1908), str. 99. 

46) Návrh fíšské ústavní listiny byl vytišten ve Varšave v dobe 
pol ského povstání v létč roku 1831 (velká vetšina výtiskii tohoto vy
dání byla pak zničena z narízení cara Mikuláše L); z pozdejších vypání 
zaznamenávám vydání ruského textu v pt-í1oze ke IV. svazku spisu 
Š i 1 der o va, Alexandr L (2. vydání 1905) a vydání francouzského 
a ruského textu ve zvláštní brožure od prof. Sch icm ann a v Ber
líne, r. 1903. 
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centrálního orgánu vlády -- komitétu ministru - rušícího lad
nost federalistického schematu. 

Schema státního zHzení ruského státu podle fíšské ústavní 
listiny jest toto: Ruský stát rozdeluje se na »veliké oblasti zvané 
oblastmi místodržiteJskými«. (Stať 1.) Počet techto místodržitel
sk1Tch oblastí mel býti určen zvláštnjm rozvrhem, který však ~ení 

pf.iložen. V zkrácené redakci zaslanéSchmidtem (1819) počet 

oblastí místodriitelských jest určen číslem 10.4i
) 

Rozvyžení z r. 1818 určovalo okruhu 12, ale v pHpade dU-l 
sledného rozvinutí plánu mely k tomu býti' pfidány Polsko a Fin
sko, a ponevadž Sibír r. 1822 rozdelena byl a na dve obla3ti gene
rálne gllbernátol'ské, tu celkoV1( počet dúsledkem toho určen byl 
číslem 15. 

V tomto počtu nebyly okruhy gubernií stoliční ch petrohradské 
a moskevské. Podle plánu skutečne každá z techto gubernií tvo:ľila 
oblast jednoho generálního gubernátora. 

Mimo oblasti mjstodržitelské a oblasti sídelních mest mela tvo
riti část ruského císaioství teritoria nemající právniho postavení 
oblastí ill:íEtodržitelských: podle stati 190. ne všechny gubernie a 
oblasti (alespoň ne všechny najednou ) mely být i pojaty v oblasti 
místodl"Ž,jtelské. 

O této otázc8' jasneji mluví se v zkrácené redakci Schmidtem 
oználnené: »Oblasti ležící podél hranic císarství, z nichž mnohé 
obydleny jsou j~šte kočujícími plemeny, mohou býti účastny no
vého systému administrativy jen postupne a podle roz voje jejich 
civilisace - trebas by tyto oblasti byly částmi gubernií soused
ních. « 48) 

. Oblast místodržitelská mú že býti porovnávána s jednotliv~Tm 
státem ve fedel'aci. Práve tento taki'ka státu podobný charakter 
oblasti místodržitelských vzbudil pozdéji obavy »komitétu 6. pro
since 1826 «. 

Musela zde rozhodne existoyat analogie mezi oblastí místodrži
telskou a státem, když uznáváno bylo za možné učiniti království 
polské oblastí místodržitelskou a pri tom uči niti to ne v podobe 

47) A r sen e v , na'čertanie stati stiki Ro ss ijskag!o Gosudélrstvac 
(č. 1., Petrohrad I8I8, str. 22- 26) také rozdčluje Rusko na deset 
»prostranství«, pri čemž Finsko jest v to pojato, kd ežto Polsko nikoliv. 

48) Originál jest francoUz Sk)T. 
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:;prevratu státnjho s odstranením politických prá v polskóho národ&, 
_n ýbrž v podobe výkladu a obmeny polské charty. 

Jest nepochybno také, že ve zŤÍzení oblastí místodržitelskfch 
'Ddrazily se vúbec nekteré charakteristické rysy královstvi pobiké
ho. Další111 logickým rozvinutím pojmu oblastí místodržitelských 
jsou »deržavy « v konstituci Nikity :Muravjova. »Deržavy ,( pak 
predstavují již úplnou a skutečnou parallelu státu. 

Z části vyjádfena byla tato myšlenka již v textu ústavní li
stiny. Stať 190., o které již výše byla zmínka, obdaruj,e oblasti mí
. todl'žitelské »pol:i:tickými právy« (droits politiques, ph čemž 
v ruském textu jest pHdáno : »V lidovém zastoupení obsaženými «). 
Vyjádrením téže myšlenky jest hodnost zpravodaje, čili státníhn 
sekretáre oblasti místodržitelské ph ~' vláde«; hodnost tato a »zpu-
ob styku« tohoto státního sekretáre » určeny budou ve zvláštním 

:ustanovení« (stať 62.). 
Shodne s tímto delením teritoriálnhn organisována jest i moc 

:státní. 
Nejvyšší moc spočíyá nojenom v zaŤÍzeních celoríšských, 

,a le i v zarízeních oblastí místodržitelských. 
Symbolicky se to vyjadhlje tím, že panovník jako nositel 

:státní suyerenity, »státní moci«, účastní se nejenom právního ži
vota imperia v-ubec, nýbrž zejména i právního života místodrži
i elstev. 

Místodržitel, který stojí v čele každé oblast] místodržitelske, 
j est skutečným námestkem Oieutenant) panovníkovým. Stejiný ná
mestek postaven byl v čelo království polského a v bežné reči pol
- ké verejnosti nazýván byl nikoliv lieutenant, nýbrž ylCe-roi. 

Náčelníka oblasti mjstodržitelské mohl panovník ustanoviti 
:za sebe ve společné fíšské rade (stať 42.), nebo vládní rade 
(stať 38.). 

Moc místodržitele stojícího v čele oblasti místoc1ržitelské pre
stává, když panovnik jest pritomen, není-li v té veci vyclún zvláštni 
nej vyšší rozkaz (stať 56.). 

Místodi'žitel zastupující osobu panovníkovu muže nicméne 
býti činným jenom v omezenejší sfére nežli panovník. 

Místodržítel predstavuje totiž vládu jen »dohromady s radou« 
vbIasti místodržiielské (stať 48). Trehas pfi tom členové vládní 
r ady oblasti místodržitelské mají hlasy poradni. a »rozhoduje jen 
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místodržitel« (stať 52.),49) ale s druhé strany »nafízení a ustano
vení místodržitelu jen teltdá stávaj 1. se závaznÝlui, vycház(-)jlí-li 
z rady« (Yládní, stať 55.). Odtud chápeme výraz »místodržiteI 
v rade« (stať 54. - zde opet rozumi se »vládní racla«). 

Že . panovník neni vázán nevyhnutelnou účasti rady, to dQ
chází vý l'ClZ Ll ve stati 56. mající na zreteli pľípad prerušení moci 
rnístodržitelovy v dobe osobni prítomnosti panovnikovy: »V tomto 
pfipade panovnik cÍsar rozhoduje záležitosti eUe syeho uvážení' 
zvIášte s každým predstaveným oddelení" anebo ve vládIií rade « 

Stejne jako všechny úkazy, rozkazy a ustanovení panovníko
vy museji h)-ii potvrzeny príslušným ministrem (stať 34.), rovnež 
tak všechna na:ľízení a ustanovtmí mluvící o pa.novníku a celo
:ľíšské vládní rade místodržitelova vycházející z rady musejí býti 
potvrzena príslušn ~'m členem vládní rady míst0držitelské oblasti 
(stať 55.). 

Místodržitel v čele oblasti místodržitelské stojící jest jUlenován 
panovníkem (stať 57.). 

J estliže by činnost místodrlitelova v rade mela povahu proti
státní (rušila v~rejnou bezpečnost nebo verejný ktid) (stať 40.) y 

tu iniciativa k jeho sesazení muže p:ľínáležiti komitétu ministru~ 

Tozhodujj8 však panovník a komitét ministru musi predložíti se
nátu návrh na vydáni provinivšiho se mistodržitele soudu (staC 41.). 

V p:ľípade smrti mistodržitelovy nahrazuje jej panovnik s po
č.átku dočasným pj;edsedou (president) až dt) jmenováni nového 
místodržitele (stať 57.). 

Všeobecné schema federativniho státního zŤÍzení odráží se veo 
_z:ľÍzení nej vyšších orgánu státních: :ľíšské rady, :ľíšského snemu 
a nej vyšších soudu. 

V každém z techto tfí prípadu všeobecné scherna r\1.zn8 .s.~ 

zrcadli: 
aj fUšský snem jest orgán jeden, rozd.elený na dve komory 

a jenom ve treeh ruzných zpusobech se projevující: ve forme celo
:ľíšského čili všeobecného snemu, ve forme snemlloblastí Jnest sí
delních a ve forme jednotlivých snemu oblastí místodržitelskýcll. 

Pravda, že staE 100. ustanovuje jen dva druhy snemu. Podle
této stati }) :ľíšský snem (Gosudarstvennaja Duma) rozdeluje se na 

409) Tato stať sestavena jest podle stati 38. 
i . 
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zvláštní snemy (dumy) oblastí místodržitelských a na »cel,)ľíšskou 
d um u« č,ili snem. 

Avšak potom stať 124. a 125. určuje tretí druh snemu, totiž 
stoliční. Snemy stoliční (snemy oblastí mest sídelních) jsou činny 
»na stejném podklade jako snemy oblastí místodržitelskýcll /<, schá
zejíce se - stejne jako snemy oblastí mistodržitelských - jednou 
za tfi roky (všeobecný snem jednou za pet let). 

Než snemy stoliční prece predstavují zvláštní druh snemu~ 

cosi mezi snemy celoríšskými a oblastmi. Ustanovení o. snemech 
stoličních jest v oddilu o celoríšském snemu, ačkoliv stať 151. tý
kající se poslanecké komory snemu stoličních umí.stena jest v od
delení o snemech oblastí J11istodrzitelsk);ch. 

Ríšský snem všech tH druhll stej ne jest organi~ován: skládá
se »z panovníka a dvou komon. 

Ustanovuje se o tom, pokud jde o snemy oblastí místodržitel
ských, ve stati 102., pokud beží o. snem všeobecný) ve statil 114. 
Pokud jde o snemy okruhu mest sídelnic.h, príslušné ustaÍ10vení 
formulováno jest jinak. Snemy okruhu mest sídelních »skládají se 
ze dvou komor za predsednÍctví panovníkova« (sta'ť 124.). K tomu 
však jest dtldatek: »nebo osoby nejvyšším plnomocnictvím k tomu 
určené« (tamtéž). 

Pomer mezi celoríšskýlll snemem na jedné strane a snemy 
oblastí mest sídelních a okruhu místodržitelských na druhé, vy
jádren jest tím, že poslanecká snemovna celo:ľíšského snemu se
stavuje se panovníkern z lJolovičního počtu delegátu a poslancu, 
které k tomu účelu snemy stoliční a snemy oblastí místodržitel
ských ze svého stredu vybraly. 

b) Ríšská rada a rada oblasti místodržitelské predHta vují dva 
paralelní orgány, z nichž jeden vede správu a zákonodárstvi celo
rjAské) druhý tytéž záležitosti týkaj6cí se .každé jednotlivé oblasti 
místodržit~lské. 

Ríšská rada zasedá za predsedníctví panovník~va (stať 35.), 
rada oblasti mistoclržitelské - - za predsednictví míst0držitele ' ~stať 

49.). Panovník "šak muže i predsednictví v iíšské rade sveríti 
mí:-,1održíteli nebo jinému plnomocník u (stať 42.). Ríšská rada 
stf'Jne jako i rada oblasti místodržitelské delí se na vládní radu a 
plenárni shromáždení (stať 36. a 49.). 
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Složení rjšské rady a rady oblasti místodržitelské jest pone
kud odlišno. Členy prvé i druhé rady stávaji se: 

1. členové rady vládní (prednostové úradu) a 2. jiné osoby, 
které nejsou členy vlád ní rady. TemÍJto posledními jsou pri fíšské 
rade osoby, »které Jeho Cís. Veličensh'o ráčí do ní povolati« (stať 

35.). V rade oblasti místodržitelské pak jsou to »č]enové vyvolení 
v nlzn ých guberniich, ležících v oblasti mjstodržitelské, a to podle 
panovníkenl potvrzených návrhu ko.mitétu ministru« (staC 58.). 

Rady oblastí místodľŽjtelských jsou v pomeru jakési závislosti 
na ríšské rade, ph tom hlavne na Hšské vládní rade (t. j. komi
tétu ministrú). 

Všeobecné shromáždení rady místodrútelské preclkládá toti~ 

prostfednictvím :ľíšské rady (místodržitele) :ľíšské rady své komen
táre ke zprávám členu vládní rady vedoucích jednotlivé odbory, 
poznámky o prehmatech ve správe, o porušeních ústavní listiny 
(stať 60. č.4.). 

Komitétu ministrú (opet pOlnocí predchozího prostredni:ctví 
místodditelova) podává plenární shromáždení rady lnístodržitelské 
každoroční zprávu o vlárle v guberniích mistodržitelské oblasti 
(stať 60. č. 3.). 

Komitét ministru stejne jako panovník a místodržitel mohou 
plenárnímu shromáždení rady lnístodrž1telské predkládati k pro
.zkoumáni posouzení jakékoliv otázky vlády v oblasti mistodržitel
ské se týkající (stať 59.). 

Konečne, jak jsme videli, sami volení členové plenárního shro
máždení rady místodržitelské jsou potvrzováni panovníkem po ná
v lzích komitétu ministru (stac 58.). 

Místodržitel z vládní rady ») činí návrhy komitétu luinistru« 
na zbayení hodnosti a odevzdání soudu te ch úredníku, ohledne kte
rých to nemuže uči niti v rade ze své moci, jako: ohledne guberná
toru, místogubernátol'u, členu vlád gubeTniálních a státních po
kladen (stať 54.). 

Ríšská vládni rada, čili komitét minístru, ridi činnost místo
držitelských vládních rad. Členo vé _vládní rady místodržitelské rídí 
záležitosti sv~;-ch odboru ve dvojí hodnosti: 1. v hodnosti predsta
ven~Tch jednotlivých oddelení v rade místodržitelské, 2. v hodnosti 
liredníkú z každého ministerstva neb hlavního státního úradu de
legovaných (sta-ť 51.). 
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e) Nejvyšší soud celo:ľíšský a nej vyšší soudy oblastí místo
držitelských jsou úrady mající ruznou agendu. 

Rišskému nejvyššímu státnímu soudu pYikázány jlsou trestné 
činy proti státu (stať 182.). 

Nejvyšší soud oblasti místodržitelské jest nejvysší instancí pro 
,,-šechny veci oiviIilí i trestní (vyjímajíc trestné činy prutÍ státu) 
( stať 18G.). 

Jak celofíšské, tak i místodržitelské nejvyšš~ úrady jsou úrady 
tejne nadradené. Jest to jasno zejména, pokud jde o :Hšsk~' snem, 

lderý, jak výše bylo rečeno, pro celé imperium a pro oblasti mí.sto
orÍžtelské pred3tavuje jleden institut. Príroo jest to vyjádfeno v od
J)ovídajících termin ech, pokud jele onejvyšší soudy. 

Jakousi úclľyJku od tohoto principu mú~eme shledávati jen, 
lJokud jele o :ľíšskou radu a rady míslodržitelské (vynikající úloha 
Ťíšské vládni rady cili komitétu ministru) . 

Takov1Till zpusobem ze trech obor-u státní moci - výkonné 
zákonodárné a soudní - zásada vrchnostátní ohledne orgánú :i'íš
'--;k1;ch i místodržitelskfrch dúsledne provedena jest pri moci zákono
rdárné a soudní ; co S8' týče moci výkonné, tu zde vidíme rozhodnou 
prevahu ríšské (státní) vládní rady, čih komitétu ministru nad 
mistodržiteslkými oblastními vládními radami. 

Takováto pre\'Gtha administrat.ivního orgánu ríšského nad 
-rnístodržitelsk1Tmi jest ovšem s logického hlE-diska úchylkou ocl obec
ného schematu ústavní listiny (tfebas nepochybne učjnena byla 
zce}a vedome). 

IV. 

ZákladnÍln pramenem ríšské ústavní listiny jest ov~em · pol-
ká charta z 15. (27.) listopadu 1815. Pfidržovati se podle lllOŽ-

110sti polské charty bylo nutno z duvodlJ samého účelu ústavní 1i
stiny, totiž rozšíriti na celé Imperium principypolské charty, ahy 
bylo možno království polské učiniti jednou z mistodržite]ských 
fjblastí imperia. 

Proto ze HH stat1 fÍšské ústavní listiny vice nežli 100 statí 
jest buď doslovným, neh jen málo pozmeneným reprodukováním 
-statí polské charty.50) 

50) 'liz podrobný rozbor textu ríšské ústavní li stiny (Gosud. 
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Nicméne jak vt'~ všeobecné stavhe, tak i v mnohých jednotli
vých podstatn-ých bodech se iíšská ústav'ní listina zcela rozcházi 
s polskou chartou a čerpá své normy ze zcela jin)Tch pramenu. 

Všeobecná konstrukce listiny, odlišná nežlí v polské charte, 
vyvolána jest terni federalistickýmj. pTincipy, na nichž podle fíšské
ústavní listiny - jak to výše bylo ukázáno - ruské císarství spo
Čívá. Za bezprostrední pramen iíšské ústavní listiny v tOllltO' 
SmeTU sluší pokládati plány z let 1816-1818 na rozdelellí Ruska 
na oblasti místodržitelské. :Možno Ť:Íci, že ústavní listina jest kom
binaci polské charty a návrhu o zŤÍzení místodrzitelstev. 

V širším smyslu za pTmnen federalístických rnyšlenek fíšsk& 
úst. listiny sluší pokládati státní zŤÍzení Spojených státu severo
amerických. Císar Alexandr 1. v ·letech 1802- 1806 dopisoval si 
s presidentem Spojených státu J effersonem (li nehož se chtel učiti 
státnické moudrosti a který posilaI Alexandrovi jakési spis y o stát
nim z:fízení Spojených státu. 51) 

Jest možno, že v fíšské ústavní listine oclrazily se také ideje' 
Benjamina Constanta o vnitrostátním (oblastnírn) »federalisnlU« 
tak zvané »moci rnunicipální «, kteráž jest jedním ze zpusob~. , ji-· 
miž se projevuje nej,vyšší moc. Tato »illOC municipální« (pouvoir
municipal) podle Benjmnina Constanta znamená určitý souhrns 
práv, patficích částem národa (des fractions) neb oblaste.m (des-. 
provinces). 52) 

Benjamin Constant byl moclerním politickým filosofem doby 
restauračního liberalismu. Jeho spisy byly nepochybne známy
tVllrcum ríšské ústavní listiny. ·Kn. P. A. Vjazemskij ve své kures
pondenci s A. J. Turgenevem nejednou jmenuje n. Constanta a: 

Ustav. Gramota) a shodu jeho s polskou chaľtou v mé lítografované
kníze »Gosudarstvennaja Ustavnaja Gr-amota« (Rusky, Praha 1925}. 

51) Víz člä.nek V. M. K o z lov s k é h o, Alexandr 1. í Jefferson,. 
v časopise »Russkaja Mysl«, 1910, v fíjnu. 

52) Víz prv'é vydání spisu Cours de polítique constitutionel1e Ben
jamina Constanta sv. 1. (1818), str, 13 (poznámka k § I h lavy I.), 203,-
207. Toto prvé vydání kursu B. Constanta má dlouhý a složitý název: 
:t.Collectíon complete des ouvrages publiés sur le gouvernement repré
sentatíf et la constitution actuelle de la France, formant une especc: 
de Coms de politique constítutíonnelle, 3 sv. l?h8- 1819. 



Ríšská ústavní listina ruského císaf-ství. 415 

m luví jak o jeho časopise »Minerva«, tak i o jec1notl1vých ~>kníž
·leách« . 53) 

Vliv B. Constanta jest pozorovat i v nekterých jlinirch bodech 
listiny. Tak stať 83. ústavní listiny z hlavy o »zárukách státní 
.111oci«, vzata byla pravdepodobne práve z knihy B. Constanta. 
Btať 83. praví, že »každé samovolné zadržení pokládá se za čin 
:trestný, podléhající trestu, určenému práyem trestnÍm«. Prarllenem 
jejím mohly · z části hýti stať 81. a 82. francouzské konstituce 
VIII. roku (r. 1799). Avšak -----< jak se zdá - stať o »samovolném 
:zadržení« pojata byla do textu ústavní listiny práve pod vlľvem 
'Constantova spisu »Cours de politique constitutionnelle «. Dr uhý 
:S\o-azek prvého vydá ní tohoto spisu, který vyšel r. 1818, cituje 16ô . 
.stať zákona ze dne 18. germinalu VI. roku, která očividne stala 
se pramenem pro 81. stať konstituce z VIII. roku ; pri tom však 
konstituce z VIII. roku mluvíc o »samovolném zadrženl« Ccrime 
de détention arbitrai'l'e), nemluví prímo o »právu trestnim«, kdežto 
zákon z 18. germinalu VI. roku praví, že kdo dopustí se samovol-

:llého zadržení >;sera poursuivi criminellement«.5~) 

l\1ližeme se domnívati, že práve o tomto spise Constantove psal 
A. J. Turgenev knÍžeti Vjazemskému 3. pros. 1818 Ct. j. tehdy, 
Kdy v kancelári N ovosilcova - kdež sloužil Vjazemskij - začalo 

-I:i (~ již pracovati o ústavní listiny): »Knížky Benjamin od tebe ne
·nlJdržel, av sak očeká.vám, ze se tak stane.«55) 

Dále vlivu myšlenek B. Constanta mližeme z části pfipsati 
-také definici moci panovníkovy v ústavní listine. B. Constant misto 
>obvyklého delení moci na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní 
h iá8al princip čtyr ústavních mocí: »Le8 pouvoirs constitutionnels 
snnt: le pouvoir royal, le pouvoir execut:if, le pouvoir représentatif, 
le pouvoir juc1iciaire« . Ef» 

53) Viz )Ostafjevský Archiv knÍžat Vjazemských«, sv. L (Petro
·hrad, 1899). 

54) Zmínené vyd. B. Constanta, sv. II., · str. 73 (pokračování po
: známky ke stránce 72); ve vydání z r. 1836 tento citát jest vynechán. 

55) »Ostafjevský Archiv<t sv. L, str. 161. 
56) Cours de Pblitique constit., L , 13. V poznámce k tomuto místu 

B . Constant zavádí ješte pojem páté - mu nic i pál ní moci, o které 
-viz výše (v pozdejších vydáních spisu Cours de pol. const. o této 
-=:p ouvoir municipal mluví se již ne v poznámce, nýbrž v samém textu). 
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:Moe královská vyznačena jr8st B. Constantem dosti nejasnJ~ml 
rysy, pokud mluYÍ se o konkretních podmínkách, za nichž proje
vuje se moc královská v státnim živote. Alo vztýčený princip pou-
voir royal, jakožto moci jednotící a udávající smer celému stát
nímu životu, mohl sám miti veliký vliv na mysl autorLt návrhu 
ústavní listiny. Liberální autorita B. Const,anta mohla posvetiti 
monarchický princíp, který ústavní listinou postaven byl do vrcho
lu života státního na rozdíl od poLské charty a návrhu Speran
ského z r. 1809. 

Vyjádrením tohoto monarchického p.rinci!pu hyly zejména 
stať 11. a 12. z druhé hla,vy ríšské ústavní listiny. Stať jedenáctá 
praví: »Nejvyšší moc jest nedelitelná; soustreďuje se v osobe pa
novníkove« (ve francouzském textu : »1,a Souveraineté est iJndivi
siblel; elle réside dans la personne du Monarque«). Začátek stati 
12. zní: »Panovník jest v ímperiu jedin~Tm pramen8ffi všech mocr 
ohčanských, politických, zákonodárných a vojenských« (ve tran-
couzském textu: »Le Souverain est la source unique de tous les ' 
pouvoirs civiles, politiques, législatHs et militaires de ľEmpire«.) 

Stať 11. ústavní listiny jest zajr.ímavým pretvol'enínl jedné ze
stati prvé francouzské revoluční konstituce (17911). Prvá stať totiž ' 
z III. titulu této konstituce znela: »L a s o u ver a ine té est 
II II e, ind i v i s i b le" inaliévable et inprescriptible; elI e a p-
par tie n t a l ana. t i on ... ( 

Sestavovatelé ústavní listiny prijali základní princip této stati 
(»)la souveraineté est indivisible'«(), ale pak smysl stat.i zmenili y , 

vztáhnuvše tento princip ne k národu, ale k monarchovi. 

Formulace druhé poloviny jedenácté stati ústavní listiny (I~ 
souveraineté réside dans la personne du Monarque(\) vzata jest 
z úvodu (préambule) k francouzské charte ze 14. červ na 1814, 
kde však tatáž myšlenka vyjád:fena byla podmínečne v podobe 
prinCípu: jehož se L ud vík XVIII. zríkal: »N ous a \TOUS consid8ré
que bieu que ľa u tor i t éto u ten tie r e r é s i d ii t en France:· 
dan s l a per s o nn e duR o i, nos prédécesseurs n'avaient 
point hésité á en modifier ľexercice ... « 57) 

Pokud jde o stať 12., jejim zrejmým pramenan byl.a myšlen--

57) v 35. stati polské charty bylo rečeno, že )L ego II ver n e",
nl e rr t ~n i k o l i v souveraineté!l réside dans la personne du Roi<. 
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ka N. ~f. Karamzina, vysloyená jim v jeho znamenitém »Memo
randu o starém a novém Rusku« , které r. 1811 podáno byIo \o'81ko
knežne Katefine Pavlovne (tehdá manželce prince Oldenburské
ho). Na jednom míst8 tohoto memoranda Karamzjn praví, že »pa
noyník jest jediným pramenem moci«:, na j~ném rníst,e pak, že 
»nad všemi [stavy a úrady] panovník jest jedinÝln zákono dár
cem, jediným pramenem moci«.58) 

Jak 11. tak i 12. stati ústavní listiny odpovídá princíp vytý
čoný v konstitucích jihonem8ckých ~ bavorské z ľ. 1818 a vir-· 
temberské z r. 1819: »Der Konig ist das Haupt des Staates,59} 
vereinigt in sicn alle Rechte der Staatsgewalt«. (Virtemberská kon
stituce, § 4). 

Jest Heba poznamenati, že hlavy jihonemeckých uvo ru v do
be, kdy sestavovaly se konstituce, hyly v tesném styku s dvorem 
ruským. Alexandr I. spojen byl s panovníky jihonemeckými pev
nými svazky rodinnými. Manželka jeho císarovna Alžbeta Alekse-
jevna, byla dcerou dedičneho markrabí bádenského Karla Ludvíka 
(sestrou velkovévody bádenského Karla Ludvíka Fridricha) ; se
stra Alžbetina, Karolina, hy 1a provdána za krále bavorského. Se
stra pak Alexandrova, Katefina Pavlovna - ve vede politické 
žačka Karamzinova _ . podruhé se provdala. 12. (24.) ledna 1816 
za dedičného prince virtemberského Vilénla, který po smrti svého 
·otce dne 30. rijna 1816 stal se králem virtemberským.6'J) 

Královn3 KateÍ'Ína nepúehybne podávala svému bratru zprá
vy o kons.titučních pracech ve Virtembersku.61

) R. 1817 A1exandl~ 
poslal do jižního Nemecka svého duverného plnomocníka generála 
Balašova. Reči Alexandrovy na polském sneme na jare r. 1818 
pusobily hlubokým dojmem na krále bavorského a velkovévodu 
bádenského, uspíšivše podepsání j~mi listin konstitucních.62

) Po 

58) »Memorandum ~ starém a novém Rusku «(, podle vydání 
P y pin a (v príloze k jeho knize »Obščestvennoje dviženie v Rossii: 
pri Alexandre 1.,« vyd. 4. Petrohrad, 1908); str. 531 a 533. 

59) V bavorské: das Oberhaupt des Staates. 
60) Královna Katerina zemrela náhle 7. ledna 1819. 
61) Bohužel korespondence Kateriny a Alexandra za léta 1816 až 

1818 se nám nezachovala, anebo v každém prípade nebyla posud na
lezena. 

62) Reči Alexandrovy proneseny byly 15. (27.) brezna a IS. (27.) 



418 Prof. J. V. Vernadskij: 

podepsání konstituce virtemberské (25. zárí 1819) král Vilém vir
temberský odebral se do Varšavy na schuzku s císaiem . Alexan
drem L, kter)" koncern práve tohoto svého Hjnového pobytu v~ 
Varšave (a tedy po schúzce s králem virtemberským), potvrdil tu 
Dsnovu :ľíšské ústavní listiny, která pruským konsulem Schmid
tem oznámena byla do Berlína.63

) 

VIi v myšlenek konstituce virtemberské a bavorské, nehledi
me-li ke všeobecnéIllu určení principu moci panovnické v ústavní 
listine, zanechal své stopy také na institutu lidového zastoupení, 
jak si jej Hšská ústavní listina predstavuje. 

Stať 13. ríšské ústavní listiny praví: »Pfi zákonodárné moci 
panovníkove s p o l u ú č i n k uje ríšský snem«. V této stati ur
čite mllžeme videti vIiv kODstituce virtemberské. 

Podle § 244. návrhu konstituce virtemberské z r. 1817 pro
yinciální stavové (Landstände) mají »das auf die Verfassung ge
grúndete landständliche }\II i t wir k u n g s r ech t bei einzelnen 
Theilen der Staatsverwaltung auszuiiben ... « 

Podle § 124. konstítuce yirtemberské z r. 181.9 provinciální 
stayové mají »bei Ausiibung der Gesetzgebungsgewalt durch ihre 
'Einwilligung Iľl i t z u wir ken ... ,~64) 

J est možno, že se zde projevil také vIiv vídeňských zá včreč
ných ustanovení (Wiener Schluss-Akte) z 15. kvetna 1820, (neboť 
y návrhu prvé redakce fíšské ústavní listiny z r. 1819 pouobrrého 
ustanovení ješte není). Podle 57. státe vídeňských záverel:ných 
ustanovení, panovník (Der Souverän) muže býti omezen zernskou 
kl.Jnstitncí jen ve forme spolupusobení (M i t wir k u rr g) a jen 
pfi výkonu určitých práv Cín der Ausiibung bestimmter Hechte). 
Podle 58. stati do spolku vstupující suverenní panovníci (die sou
veränen Fiirsten) nemají býti ve své činnosti vuči spolku žádnou 
zemskou konstitucí vázáni, nebo obmezeni (»diirfen durch keine 
1andständische Verfassung gehindert oder beschränkt werden « ). 

<1ubna 181'8. Bavorská konstituce dána byla 26. kvetna, bádenská 
22. srpna 1818. Srov. Ste r n, Geschichte Europas seit den Verträgen 
\T011 1815, Bd. L (BerI. 1894), str. 386. 

63) Srov. o této SChtlZCe A s ken a z y, Lukasiríski, L, 151. 
64) Srov. výraz »B e i r a t und Zustimmung der Stände< v § 2 

(Tit. VII.) ba'vorské konstituce. - Termin »Beirah jest opušten v 1ibe~ 

':rálnejší konstituci bádenské. (§ 53). 
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V. 

Ríšská ústavní listina r. 1820 nebyla Alexandrem podep,sána. 
Návrh zustal návrhem. Nicméne myšlenka radikálního pretvorení 
státního života neopouštela Alexandra témer do jeho smrti.65

) 

Svedkem techto myšlenek jlest nástin plánu na reformu admini
strativy a soudnictví nadepsaný: »Ta.bleau sommaire des matieres. 
q ui entreront dans les livres II. et III. du projet du reglement or
ganique«. Tento nástin otišten jest v piiloze k vydání ľíšské ústa,y.
n í listiny od prof. Schiemanna.66

) 

Podle zcela správného - jak já myslím - dohadu prof. 
Scbiemanna, tento nástin vztahuje se k novému pľepracování ná
vrhu :ľíšské ústavní listiny~ jsa jaksi plánem pro nOVOll redakci 
ústavní listiny." '! ) 

Co melo podle nového plánu tvoriti obsah prvé knihy, není 
známo; mužeme predpokládati, že tato prvá kniha nÚ3la lnluviti 
ú panovnikovi a rnožná o lidovém zastoupení. Kniha II. mela býti 
venována správe (de l'adn1inistration), III. kniha - moci soudní 
( de ľ ordre judiciaire). 

»Organický statut« (R~glement organique) má ve mnohém 
j inou povahu, nežli :ľíšská ústavní listina. Administrativa dostává 
-povahu ješte centralističtejší (úr'ad lnístodržitcle stává se jen jed-
1.1ím ze stup-úú administrativního žebríku) . Celý systém úradu 
správních a soudních vyznačen jest ladnejli a dusledneji. Naopak 
na lidové zastoupení jest zde jen narážka v záverečném odstavci. 

Pokud jde o dobu, kdy sestaven byl nástin tretí redakce rjšské 
ústavní listiny, nemáme prímých zpráv. 

l\Iužen1e se nicméne dohadovati, že nástin vztahuje se k roku 
1823 nebo 1824. Nekteré myšlenky v návrhu vyslovené kry jí se 
t otiž s; idejemi, které okolo této doby v jednom z okruhô- generálne
:gubernátorskiTch a to v rjazanské oblasti generála Balašo\Ta 
lJľaxi byly provádeny. 

(j~) J ešte z8. srpna r. 18z5 pred odjezdem do Tag,anrogll Alexandr 
iekl Karamzinovi, ,že rozhodne vše lldelá - dá Rusku základní zákony<. 
Dopis N. M. Karamzina J. J. Difl1itrievu z z. záfí 18z5. Víz Š i l cl e f , 

A lexandr 1., sv. IV., 350--351). 
(6) Berlín 1903. Viz str. I I6-128. 
Gí) "ľredmluva prof. Schiemanna k jeho vydání str. 6. 
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Generál Balašov jmenován byl na místo genel'álniho gube e
nátora VII. okruhu (podle poradi »Rozvrhu oblastí generálne gu
bernátorských«), kamž patr íly gubernje tulská, orlovská, voronež
ská, tambovská a rjazanská. Jsou -to obyčejné stredoruské klidn~ 
a zapadIé gubernie. Ty to vlastnosti činíly je príhodnými pro pro
yádelli pokusu administrativních, které se doporučovalo provádeti 
v tichosti a skrytu. 

Balašov jmenován byl na místo generálního gubernátora fjia
zanského okruhu 4. ]jstopadu 1819. Carský úkaz, jímž se mu na-

~. hzovalo »odebrati se na místo určení« a po p:ľíchodu » začíti in
spekcí sV8rených Vám gubernií«, dán. byl dne 19. ledna 1820. 
V tomtéž úkazu prislíbeno bylo Balašovu, že »následovati huc1e « 
písemná instrukce pro jeho činnost, ale instrukcÍ' tu potom už ne
olJdržel. Dostával potom od Alexandra jenom »ústní rozkazy«.6S) 

N eni pochyby, že v očích samotného císare Alexandra gene
rální gubernátorství Balašova bylo jen prvým krokem pro další 
re.formy. 

R. 1823 (2. brezna) dán byl Balašovu carský úkaz, ve kte
rém n11uvilo se o nutnosti »nekterých zmen« v »politické spTáve« 
gubornií. »Chteje llicméne« - psal císar - , aby zmeny tyto ne
rrľišly k platnosti jinak než po nejzralejším presvedčení ojejich 
skutečné l1žitečnosti, shledávám nut.ným pristoupiti k tomuto po
stupne a začít1 od jedné z gubernií Vámi spravovaných. 'Vybírálll 
k tomu gubernii rjazanskou ... «69) 

Tímto úkazem se dovolovalo Balašovu, aby 1. sám vybíTal 
úredníky pTO rjazanskou gubernii, 2. aby v guberniální správe 
zavádel nové hodnosti" zvlášť o tom uvedomiv pokaždé panovníka 
(beželo o guberniálního náčelníka policie - srov. stať 76. fíšské 
ústavní listiny) , 3. »nedotčeny zachovávati duchody do státní po
kladny plynoue.í« cl »nezávisle od onech hlodatí v gubernii rjazan
ské jiÍné podobné prameny, které by mohly býti obrác8ny navy-
budování a zlepšení její politické správy«. (Srov. rozvažováni mf
stodržitelské rad-y »0 rozvTžení a vybírání daní, vymczení zem-

6S) Viz ob jasnení Balašovo pred »komitét em 6. pros. 1826«. Sbor
ník ruské společnosti historické « sv. 74, str. 120. 

69) Polno je Sobranije Zak. sv. 38.) N . 29.344. Va· r a di n.o v,. 
Istorija Ministerstva Vnutrennich Dej , č. II. kno 2. (Petroh. 1859), str. 

259--260, 
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ských povinností, uložení státních duchodu z místodditplské obla
sti, zY~Tšení duchodu z oné« atp. --- stať 59. Tíš. úst. list.). 

Balašovu hylo potom nafízenoCjak zrejmo jest z jeho zpráv 
»komitétu G. pros. 1826« predložených), utvoriti »ohJastní radu « 
(t. j. radu oblasti místoelržitelské podle terminologie státní ústavní 
listiny). Balašov však shledal v tom jakési »vážné prekážky «( a 
próto s nejvyšším svolením »zamen:il onu jednotlivými go.llerniil
himi radami za predsednictva samého generálního gubernátora. 
V tutéž dohu byly jím zl'ízeny rady újezdu, jnmnováni predseda 
správy guherniální a guherniální náčelnik policie« .70) 

Podle návrhu Balašova »rada guberniálni« mela 1. mÍŤ.i do
hled nad správným a zdárným he-hem prací u nižších úradú, 
2. rozhodovati pochyhné prípady, s nimiž se, nižší úrady setkají) 
3. rozhodovati spory mezi nimi, 4. nabádati je k vzájlemné sou6jJll
nosti, 5. nahádati je k činnosti na základe soukromirch stižností 
dn nečinnosti orgánu státnich, 6. hrát~ v úvahu stížnosti na vládní 
úrady, podstaty samé záležitosti se nedotýkajíc, 7. vu.bec zkoušeti 
a kontrolovati činnost techto orgánu.71

) 

Rady guhern:iální zavedené Balašovem misto rady oblastni 
Ct. j. místodržitelské) byly pozmenenÍln normll Yíšské ústavní li
stiny z r. 182'0. Souhlasí však s reformami Balašovskými »orga
nický statut« (Reglement organique), ve kterém mužeme "ieleti 
plán nového prepracování ústavní listiny. Podle tohoto organic
kého statutu totiž žádná rada pro celou oblast mÍstodržitelskou ne
existuje, nýhrž existují jen rady pfí guhernátorech. 72

) 

Ponevadž úkaz o zmenáeh v civiilní správe dán byl Balašovu 
23. brezna 1823, tu sestavení onoho Tableau sommaire mužeme 
umistHi do doby ke konci roku 1823, (kdy reform y Balašova byly 
v hlavních rysech nastíneny). Jest také možno, že plán nové red
akce ústavní listiny byl prednletem porady generálních gub8'Tná
toéu na jare rokuj 1824, nebo byl výsledkem této porady. O porade 
takové pruský vyslanec ' Schäler poslal informac.e elo Berlína ve 
zpráve z 27. února (10. brezna) 1824. 

») -Pokud jde o vnitrní správu císarství, zdá se, že pracuje se 

70) Sborník ruské společnosti historické sv. 74., str. 120. 

71) Bar. S. A. K orf, Administrativnaja justicija v Rossii (Petro
hrad, 1910), sv. 1., str. 2.54. 

72) Tableau sommaire, livre II., titre 1., ZO te 30. 

28* 
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o nových v podstaté za:ľízeních (Einrichf.ungen), a príjezd vetšiny 
generálnich gubernátoru jako · gen. Balašova, knižele Chovanského 
a markýze Paulučči, krome nichž očekává se též generál Kapce
ViČ,73) má zrejme vztah k temto predpokláclaným zmenám«.74) 

Pokusy Balašova byly takovým zpusobem ve spojitosti s no
vým prepracováním iíšské ústavní listiny. Samu dobu úradování 
generala Halašova v hodnosti generálního gubernátora mužeme 
proto pokládati za dobu, kdy částečne uskutečneny byly nekteré 
principy ústavní listiny. 

Plán rSperanského z r. 1809- začal se uskutečňovati shora 
(z:ľízení státní rady r. 1810). Plán Novosilcovovuv začal se usku
tečňovati zdola (zkuš,ební místodržitelský okruh generála Bala
šova). 

Pokus BaIašova zustal neukončen následkem smrti cisare 
Alexandra. 

Za Mikuláše 1. utvoren byl zvláštní tajný komitét (tak zv. 
»komitét 6. pros.« 182:6), ji8muž mezi jin)'m svereno bylo prehléd
nouti duležitejší neukončené záležitosti minulé vlády a listiny, 
které zustaly v kabinete císare Alexandra 1. 

V memorandu o pracích kOlnitétu císar :Mikuláš I. dal posou
diti členum komitétu: 1. to, co nalezeno byl o v kabinete, 2. to, co 
g. Balašovu byIo svereno vykonati, 3. to, co sami pp. členové na
yrhnou.75

) 

J ak se zdá, počínumi Balašova p:fikládal dsar l\Hkuláš zvlášt
ní význam, utvoriv z nich zvláštní skupi'nu mezi záležitostmi> 
podléhajícími posouzení komitétu. Z vestníku komitétu vyplývá 
si úplnou zrejmostí, že i pro členy komitétu byl pokus Balašova ne
čím zvláštním dokonce i u srovnání s ceh'Tm plánem o zHzení ob
lastí místodrž1telských. 

Komitét, jak Jest to zrejmo z jeho vestníku č. ·jA. ze dne li:. 

kvetné)) 1827, »shrnul své úsudky do dvou skupin: o zi'Ízení okru
hlt guberniálních vubec a o zmenách generálem Balašovem pro
vedených zvlášt8«. 

73) O pI-íjezdu · Kapceviče informuje Schäler ve zpráve z 8. (20.) 
bi-ezna. 

74) Ber1. Arch., Russie N. 83" 1. lIO b. 
75 Sborník ruské spol. hi st. sv. 74., str. XVI. - V tomto svazku 

otišten jest také níže citovaný deník )komitétu 6. pros. c 
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Komitét vubec neschválil projekt na rozdelení ľiše na oblasti 
místodrž,itelské~ »Zrízení okruhu guberniálních - praví S8 v tom
též yestniku - znamená rozdelení na 12. oblasti tak organisova
ných) že každá z nich má býti částí od celku\ oddelenou, čili jakousi 
zy]áštní državou « .7G) 

Komitét posuzuje tento predpoklad ve smeru politickém, byl 
v pochybnostech o tom, zdali očekávaný od onoho prospech bude 
vskutku prospechem a nebude-li treba se obávati dokonce škodli
vých následku«. 

Komitét byl však zejména nespokojen rády zavedenými 
v okruhu Balašova. »Obraceje se na konec k vlastn im zámyslum 
generálniho adjutanta Balašovova, z části j~ž v jeho okruhu usku
tečneným, komitét shledal, že ony ne zcela se shodují s plánem 
o zŤÍzení 12 oblastí a tím méne mohou prinésti užitku. Tento 
-útrar, který pro počátek: zaveden byl na tfi mesice n a z k o u š k u 
a posléze prodloužen, nebyl pokládán ani jeho zakladatelem za 
. z ríz e n í s t á l é. »»,Ponevadž nebylo založeno (jak gen. Ľalašov 
vysvetlil kom1tétu) na zralém prozkoumání všech části státního 
organismu, nemohlo býti prizpusobeno vyšším a nižším institu
cím. 77

) A četba jeho list.in presvedčuje, že i mnohá všeobecná 
pravidla, kterými on pri tom se HdiL neb-yla dosti dukladná «. 

V opatrném výkladu a narážkách dohre promyšlené mlllvy 
kancelárské ve vestníku pOCliJťuje se jakási mezera. Tento vestník 
poc1epsali: Kočuhej, P. Tolstoj, Vasjlčikov ,kno A. GoJicyn Spe
ranskij; potvrdil státní sekretár D. Daškov. Sotva nekdo z nich ne
vedelo existenci ústanlí listiny" s níž tesne spjaty jsou plány 
o zrízení místodržitelstev a pokus Balasova zvlášte. Spíše múžeme 
pÍ'edpokládati, že jde Q. úmyslné zamlčení a konvenční mluvu. 

Úloha samého Balašova zcela odlišne jest vy ličena ve cl vou 
číslech vestníku - v čísle 38. a 44. V prvém. (z 23. dnbna 1827) 
za celý svuj pokus Balašov činí odpovedným výhradne zemrelého· 
cÍsare Alexandra. V druhém čísle celá záležitost vylíčena jest jako 
osobní podniky samého Balašova, jako by Balašov sám vymyslil 

76) T. j. ~státemc. 

77) Frází touto Bahšov ovšem zHkal se možného nafčení, že jeho. 
pokus jtst pokusem o částečné uskutečnení tak či onak promyšlenéhCl> 
celku - fíšské úst. -listiny. 
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všechny zavádené jím zmeny. V PTvém čísle jestl rečeno: »)Zemrelf 
panovník již od 1'. 1815 zamýšlel provádeti nekteré zmeny ve 
vnitrnhn zŤÍzení státu a začal uskutečňovati tyto své zámery jme
novav dne 4. listopadu 1819 jeho (Balašova) generálním guherná
torenl peti gubernií. Generální adjutant Balašov, který dlouho ne
chtel prijati tento úkol, nucen byl na kunec IJodrobiti se Nejvyšší 
vúli a mnohokráte prosil, aby dána mu hyla positivni instr~llkce) 
které však neobdržel, .. « 

V druhém čisle čteme o »povrchních prostredcíeh, užitých ge
nerálem Balašovem« (beží o guberniální rady). Sám Balasov, jak 
jsme výše videli, jest nazýván p ú v ó d c e m celého zŤÍzení a mluví 
se o v l a stn í ch z á mer ech Balašova. 

Balašov ovšem pociťoval , že nový panovník nemuže (zejlména 
pa »14. prosin ci « blahJsklonne hledeti na pokusy konstitučn i a 
proto, svaluje_ celý plán na cisare Alexandra" kladl si krome toho 
ješte za zásluhu, že zúžil zásady ústavní listiny, zameniv t.otiž )C8-

looblastní [t. j. místodržitelskouJ radu« - »jednotlivými radami 
guberniálními za predsednictví samotného generálního guberná
tora«. 

V druhém čísle vestníku podrobeny j80u kritice i tyto rady 
guberniální: v nich - podle slov vestníku - )\všechny odbory 
jsou niJkoliv soustredeny, nýbrž smích~ny, rady újezdní nemohou 
se uplatniti . '. Společný chod všech techto institucí musí zdržo
vati a ztežovati práce zbytečným~ poradami a korespondencí:<. 

V záveru svého posudku této otázky komitét v-yslovil názor, 
»že bylo by prospešn o v gubernii rjazanské, tulské, orlovské, tam
bovské a voronežské predbežne obnoviti rád, kter1r tam existoval 
pred r. 1819«. 

Zároveň široce založené reformy generálne gubernátorské za 
Alexandra I. - tak široce založené, že precházely v pokus o re
formování života státního - zameni'! slihem vzíti se o reformu gu~ 
berniáIní se stránky administrativne technické. Podle slov vest
níku komitét »neopomene, vykonávaje nejvysší Jeho eís. Vel. vúli, 
upŤÍti veškeru svou pozornost na všeobecné vybudování guberni
ální správy a na nalezení nejlepších pro3tredkú k jejímu zdoko
nalení, nikoliv částečnému, nýbrž v eelém jejím složení a činnosti. 

Záverem tohoto čísla vestníku komitétem vydávanŕho byl car-
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~ký úkaz, který byl »zapsán « v nlze uvedené zpráve Balašov81ll 
.senátu zaslané (z 22. června 1827): 

»Byl j~em štasten, obdržev Nejvyšší reskript s vlastnoručnim 
podpisem Jeho cís. VelÍJčenstva ze dne 12. t. lTI., jímž rozkázáno 
bylo: 1. v gubernii rjazanské, tulské, orlovské, voronežské a tam
bovské ohnoviti dHvejší rád shodný s obecným rádem v guber
niích, 2. rozpustiti rady guberniální a újezdní. 

U deliv príslušné rozkazy pámlm civilním guberllátol'llm 
"vše ch sverených mi gubernJiJi, mám čest podati zprávu vládllÍrnu 
enátu o bezodk.ladném vykonání této císarské vule« .78) 

Takový byl epilog skromného pokusu o uskutečnení části roz
sáhlých plánu Alexandra L 

Z ru s. ruk. prel. JUc. V. Hájek. 
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Tova neni rovnež patrno, j ak použil literatury. Ve vetší části autor sle
,duje proste historický dej. Pro právního historika nejdÍlležitejšími jsou 
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78) II. Polnoje Sobranije Zak. sv. II., č. Il70. 


