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nebylo již ani Cioel'ina. Tím zpusobem ruská státoveda ve XX. století pokračovala ve svém vývoji bez otce idealistické školy Čičerina ,.
bez otce politické školy Gradovského a bez otce sociální školy
Korkunova, kteŤÍ byli pro ruskou vedu tím, čím byl~ Renouvier ~.
&njamin Constant a Duguit pro vedu francouzskou.
Ale vdečná pamet o techtol učencích je živá v myslích dnešniho pokolení ruských státovedcu. Verím, že začínající nyní úzká
vedecká spolupráoe slovanských národu, bude ,míti za výsled-ek ~
že mladé pokolení pfíznivcu státní vedy i jiných slovanských~
zemí bude sil práti poznati tyto buditele a zakladatele ruské vedy
verejného práva. Tato víra a prání uctíti mé učitele ve význačný
pro mne den, kdy začínám prednášeti v staroslavné universite·
Karlove, když neospravedlní, nechť aspoň vysvetlí výber thematu
mé úvodní prednášky.

Dr . J08. SALABA :

K otázce prfjmu a vydánf českého státu
pred Bflou horou.
(Státní

rozpočet

a hospodarení na král. majetku.)

ú'stava a správa starého českého státu byly, jak znám,o, d u a-·
l i s ti c k é. Byly úrady dvojí: zemské (stavovské) a dvorské Ckrá·-.
lovské). K tomu se pojila teritoriální autonomie zem'.
privtelených: na Morave, ve slezských knižectvích, v obojí Lu~ŕci;
a v Kladsku, jakož i exteritoriality Chebska, ba i Králohradecka
a Trutnovska, kde '(jako na Brnensku a Olomucku) byly nekdy
zvláštní soudy a desky. VedIe centrálních byly i úrady V'enkovské·
'(hlavne stavovské): krajské {hejtmani) , patrimoniální a mestské:·
autoIlomie, kde teprve od r. 1547 zasedá zástupce králuv, kr. rych-·
tár. Byla tu tedy veliká rozmanitost a rozhodná d e cen t l' a l i-o
za ce.
Hlavní sily tohoto celku, král a stavové, zápasí navzájem n&-·
ustále; vlastne již od 12. stoletL Jednou je silnejší ta, podruhé ona
složka. Od r. 1526 '(1547) sílí zase král. Vidíme to také na vf-znamu jednortlivých úradu. Stoupání vlivu nejv. kanclére, a to
i nad nejv. purkrabím Pražským, je známo a s tim souvisí a meni
se též pomalu funkce nejv. hofmistra a nejv. maršálka. Nejzaji -

aba:

ruská státoveda ve XX. , stotce idealistické školy Čičerina tao a' bez otce sociální školy
edu tím, čím byl~ Renouvier,..
edu francouzskou.
1cích je živá v myslích dnešerím, že začínající nyní úzká
rodu, bude míti za výsledek,i vedy i jiných slovanských:
iJtele a zakladatele ruské vedy
uctíti mé učitele ve význačný
išeti v staroslavné universiteaspoň vysvetlí výber thematu
TI

lánr českého státu
horou.
ní na král. majetku.)
I státu byly, jak známo, d u a-:é (stavovské) a dvorské (krá-r i á Iní a u ton o mie zem ':
ch knížectvích, v obojí Lužťci
Chebska, ba i Králohradecka
;ku a Olumucku) byly nekdy
lních byly i úrady v'snkovsképi), patrimoniální a mestské:·
Bdá záStuPC8 králuv, kr. rych-·
t a rozhodná decentrali-·

stavové, zápasí navzájem ne-·
je silnejší ta, podruhé OM
král. Vidíme to také na vý,ní vlivu nejv. kanciére, a tO'
známo a s tim souvjsí a me nf.
ra a nejv. maršálka. Nejzaji:lOU

K otázce príjmu a vydání českého státu pred Bílou horou.

-5t

mavejší to je u nejv. komorníka zemského. Druhdybyl to opravdu
finanční ministr státu.
'Ale v lG. v. prejímají jeho puvodní
funkce pomalu nejvyšší berníci stavOIvští leco do sberu, ba i disposice daní od snemu povolených, rozvrž.ených a predepsaných)
a prezident král. komory, který mel účtárnu, pokladnu a jemuž
podléhal i nejv. m'i ncmistr I(dnes tedy cedulová banka), prokurátor, vážný(colmistr) a hejtmal1i kr. panství. Nejv. kOlnorník kr.
stává se napolo ministrem vnitra. Maj;e exekutivní personál, bdi
~ nad vykonávánlm roz&udku ; \(k 'ČJemuž prováden »odhad«) ,
hdí nad deskami zemskými a král. .majestáty. Je to kus exekutivní
moci politické a soudní.
Z toho ~e všeho vychází, že byl tedy ine k o l ik e rý r o zp o č e t, de facto: pro úrady královské v nejvlastnejším slova
smyslu a pro úrady stavovské {zemské), jež teprve všecky dohromady mohly tvoľiti státní rozpočet oelkový, jak mu dnes rozum,íme.
A nejen úrady centrální, ale i krajské - o patrÍmoniálních
úradech a mestských autonomiích ovšem nemluve --' mely své
vlastní rozpočty {výdaje i príjnlY); byla tehdy veliká decentra1izace, ~'ebyl0 jednoho, tedy celkového rozpočtu a nebylo prehledu
po strance technkkoúčetní. Ale všecky ty úrady a zvlášte stavovs~é s~ály na sta~ovisku, že k a ž d Ý ú rad m á s evy drž ov a t l S a m z 'e vs v e h ~ j men í a z e s v Ý c h p r í j nl,u; nejsou
~edy tyt? rozpocty dosh pevné i presné {což je prirozeno) a n8JSDU anI dost~ zachovány.
~evkteré ~rady mely ovšem své s t a tky a príjmy z nich,
.
J~ko urad neJv. purkrabí Pražského; arcÍ! pouze nekteré. Za to
:~eck~ v!konávaly jisté úkony úrední, za než d or s t á val y
J l S t,e d ~:T k. y, t a x y, bra ly p o k u t y a p. To platilo o všech
druz~ch vyse Jmenovaných úradu. A mimo to páni stavové ber ne
netoh~o povolovali, ale také r o z vrh o val i, pre d p ~ s o val i
vyb l r ,~l i ~ z.a ne ručili. I odtud plynuly pak príjmy na všeck;
druhy u~adu: Jezto stavové musili počítati s berními nedoplatky
a ted~ p~edplsov~ti o neco víc. Konečne mimo príjmy z berníh~
~ e CtI f ': c,~ tor l u m a zemských desk padalo zde :il to na vahu.
ze :a~~:,y ~rad -; centru i v kraji prejímali obyčejne šlechtici zá~
IDDzneJSI ~l bernwi krajští a nejvyšší), kterí mohli dáti jisté zálohy.
J ed~am . zde o h I a v n í l i rozpočtu, který muže stát repres8~ovaltl, t. J. o rozpočtu k r á I ú. Rozpočtem nemínim preliminar, a e skutečné citerní výsledky.
v
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Známý exulant, mistr Pavel Stránský, ve svém stále ceneném
l-1DpÍSe král. Českého (Respublica Bojema, 1643) v 19. kapitole
pojednává o príjmech královských kolem r. 1600, odvolávaje se
na »muže nenezkušené«, ač nejmenované. Z jeho zpráv lze uČÍ:niti
tento vývod:
Prumerný roční príjem kráhIv činí \'35.000 X 4),
nejméne .
175.000 kop grošu.
Prumerná roční vydáni na potreby verejné a bremena zemská
140.000 kop grosu.
Mel tedy tento rozpočet ročne býti aktivnml pres 35.000 kop
grošu.
Detailní príjem obsahuje:
statky stolní a kom'orní, prUmerne
171.430 kop gr. ročne,
úrok z klášteru
5.300»
úrok z mest královských 1 )
4.300
»
groš dedičný z pivovaru, mest atd. nejméne 15.000
»
dále cla, mýta a desátky horní z dolu zlatých a stríbrných.
Zajíma vý je účet komorních I( domaniálních) panství, j-ež pro
r. 1600 čítala poplatných sedláku skoro na 10.000. 2 ) Samy Jirskohav,elské platy z nich činí hot ove kol 9000 kop gr. (as českých?).
Panství ta dodávají arci také výživu králi a dvoru; tedy naturálie.
Ale <dí Stránský): » .•• z rybníkuv, mlýnuv, pivovaruv, pozem1) Ku srovnání pripojme čísla o príjmech a vydáníen. pro král.
komoru r. 1416, a Ol to z k r á 1. me st: 975 kOiP 80 gr. a 6 hal. pražských. Z toho šlo však všecko na sp.1átky dluhu a služné ki-ál. a
dvorským zfízeIll,c um a universitním profesorum, tak že do kr. komory vskutku prišlo jenom 32 (po prípade 62) kop 6 gr. a 6 ha1íru
pražských.
Z k 1 á š te r U, jichž patronem byl král, sešlo se
r. 14I6: 80I3 kop;
vydání: 7550 kop 37 grošu (rovnH na dluhy a služné);
zbylo tedy čistého 462 kop 23 grošu pražských do kr. komory.
Obe sumy 975 kop 80 grOŠtl praž. a 6 11 al.,
8oI3 kop
8989 kop 20 gr. a 6 hal. pražských,
t. j. 17978 kop 40 gr. 12 hal. mišenských.
(Pramen tento z latin. orig. s. d. v mest. arch. praž. vydal už Rieger:
Mater. zur alt. u. neuen Status IV., p. 829. Také Balbín, Mise. IO. kn.
de magistratibus IS. kap. jedná o pfíjmech z ldášteru do král. komory.)
2) R. -1603 vskutku 14.797, komínu 14 48.
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kuv, lesuv, jichž jest velmi mnoho a velice výnosných, po výdajíc:h
codenních málokdy čeho zbývá '(čehož však nikdy nelze pľi
pustiti) «. Potom však onen výnos z panstvi královských (171.430
kop grošu) mínen je hlavne v -naturáliích a tech 9000 kop grošľl
od sedláku v penezích hotových. Arci ~ výnos v hotovénl j,e vetší
nad 9000 kop, ježto V1edle úroku selského je tu i užitek z industri áIií (pivovaru, mlýnu, pj!); a z nájmu, rybníku i ze »živnosti
mestských« výnos odváden též v hotovém a má prevyšovati '~arci
pfi správném hospodárstvO vydání. Výnos ze všech 20 královských panství mel tedy býti silne nad onech 171.430 kop grošu,
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V archivu ministerstva vnitra, v oddelení nekdejšího archí -u
místodrž,itelského v Praze; zachováno je neco ÚČtll z doby R uII o l f a II. Jednak t. zv. Kiichenrechnungen a Kellerreyrechnungen '(1599-1600-1604, 1612) a účty o dluzích habsbu rských v Čechách z doby starší, počínaje už od F,e rdinanada I,
Nejstarší z nich je z r. 1"576, který 'Obsahuje však jen agendu
t. zv. nemecké expedice české koruny královské, t. j. nemeck0
obvody a části zemí koruny české.
.Ježto jsou to čísla interní, úredne r'evidovaná a dotvrzená
speciálními účty a doklady, lze je prijmouti, neboť vetší menší
úchylky staly se joiž v 'účtech speciálnich.
Podáváme tuto z onoho účtu z r. 1576 nejprve data spec.iálni
a. pak čísla celková s príslušným rozborem a srovnánim vzájenlnjm, se Stránským atd.

s pec i f iik a cep f í j ID U.
Tyto tvofeny byly r. 1576 rubrikami teVrn'l'to (k DInIZ
.
' f ry,
Cl.L
pukud jsou, uvedeny budou pozdeji) :
C l a: z Lužice Horní a Dolní; v C-echách na hranicich
v Praze ,(Ungelt v Týne) a v 25 král. meste ch a jinde.
'
K on tra ban d: z Lužice Horní a Dolni, z Čech atd.
Mýta.
Hla~n,í s o.:...n,í sklady: Budejovice, Týn n./Vlt., Praha; pak
na hramclCh Jlznlch i severovýchodních; dotyčné poplatky.
Platy z k l á š te r u.
K r á 1. l e s y: Boží Dar, Bečov, PfJseČ',n i (-e .
v

)vnež na dluhy a služné);
ražských do kr. komory.
a 6 ~1al.,
pražských,
dšenských.
arch. praž. vydal už Rieger:
29. Také Balbín, Misc. IO. ku..
~ z lclášteru do král. komory.)
[4 48 .
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K r áLp a II s t v í jiná (dále uvedená zvlášte), dodávající
králi potraviny, drívÍ, píci, suroviny ii: všeliké hotové výtežky ze
všech nájmu, industriálií, na pŤ. z Bečova atd. V tom zejnlénana tur á Iní a pod dan s k é p l aty.
Des á te k z cín u : z Krupky, Blatna, ;PŤísečnioe, Jáchymova, Slavkova, Perinku, H,engstu, PŤíbrami, Budejovie a
Kutné Hory.
.
P l a t z p i v o var u z mest mimo Čechy: v Lužici Horn í
a Dolní, v Kladsku.
Z o lova (Pleygelt): Kutná Hora, Prísečnice, Bleistadt,
Goslar atd.
Z k am e n ce a s any t r o v e n.
Desátky horní z dul. úradu vubec: z Jáchymova, Krupky, P:físečnice, Slavkova, z 'Jilové, PŤíbralID, Budejovic,
Tábora atd.
D o l y: Nalžov '~na zlato a stfíbro), Jilové, Príbram, Schänbach : (rtuť), Slavkov '('stfíbro) , Kutná Hora a j.
Z e š ili e l c o v en: Kutná Hora, Slavkov atd.
Z min c o v 'e n: Praha, Kutná Hora, Jáchymov, Budejovice, Vratislava.
NB. V Kutné Hor€ byl též zvláštní S t a II f i e i ste r aru t
k dovozu rudy, dulního dŤÍví i uhlí a pod. To nebylo konto aktivní, ale spíše pasivnÍ, jelikož pro cizí pracoval méne, ale pŤe
devším pro potrebu dolu ve vlastní režii. Vydelával jen potud,
pokud zbývaly čas a potahy pro cizí.
Q u ate I I bro v Ý ú r o k: Jáchymov, Abertamy, Boží Dar,
PŤísečnice, Blatno, Hengst, l\fiickenberg.
Z re k vubec: Vltava, Labe (tu »Rechenpau«) a j.
Dan e: na pŤ. z Luži~ce Dolní a Horní.
N ejvetší príjmy byly z k l' áLp a n s t v í, mest a z posudného) pak z lesu, mýt a cel (na hranicích, v Praze i -v 25 král.
mestech, z Lužice Horní i Dolní), dále z kontrbandu, mincoven ,
lesátku a dolu, neco i z klášteru atd.

*

*

*

Ježto hlavní položku 1Jríj m.Qt'~ou dodávají komorní statky,
lmdeme se zabývati rozborem této rubriky nejvíoe.
K r á lov s k á pan s tv í (stolní a komorní) v t~ dobe byla
v Čechách a podléhala české exp edi ci král. komory: Brandýs,
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Pierov, Benátky, Lysá, Podebrady, Kolín, Pardubice, Malešov~
'{Jhlumec (v Polabí); klášter sv. Prokopa I(V Posázaví); Karlštejn,
Dobfíš, Točník, Králuv Dvur, Zbirov, Khvoklát (podél M~e);
Tachov, P:físečnice. Chomútov a Libochovice prišly až po r. 1594,
Krumlov od r. 1602.
Panství v českých obvodech pHslušela: tedy k české expedici král. komory a byla jed~ak úrodná (v Polabí), jednak bohatá lesy (dHvím, zve:fí) , kovy a industriáliemi (podél Mže) ,
kameny (už tehdy v Komárove atd.), cihelny a vápenice,mlýny,
pily, pivovary a p.;dále louky buď pronajaté či ve vlastní režii.
K »nenl€cké expec1iei« phnáležela panství a léna: v LuŽÍ'íeh, Kladsku, Loketsku, Chebsku a j v.: Krupka (se starými a
výnosnými doly na cín), PrÍSečniee, Boží Dar (lesy), Loket,
K ynžvart, Chodová, Planá, .Beč~w, Schónbaeh, IIauenstein, Trutnov,
Muekov, Frýdlant, KoniJgsberg, Hertenberg~ Habenstein, Gotsehau,
Sorau, Triibl, Prebus, Soldenberg, Liebenau. Naumburg, Sagen atd.
Ze Slezska jmenovány: Bolkenhain , . Frankenstein a Miin--.;terberg (Kočka zde úredník).

*

*

Proberme nyní zvlášte výnosy královských panství v dobe
predbelohorské i po ní. Tolik je jisto, že úrodná panství v Polabí (již výše jmenovaná) dodávala dvoru predevším naturálie
3
a byla to t. zv. stolová panství; spočíval tedy jejich výnos ) hlavne v naturáliích. Penežní d á v k y o d p v d dan Ý e h (platy
naturálni, sirotčí, taxy, pokuty ruzné, odúrnrti, všeliké príjmy
-rluehodenské atd.), dále výnosy z rybníku, lesu, mlýnu, pivovaru
čl všechnech ind u str i á l i í (pil, c:ihelen, val ch, sklárle n atd.)
i ze všeeh 'Obchodu a skladu režijníeh ~ pronajímaných a z dolu ;
trvaly na všech komorníeh panstvíeh, v Polabí, podél Mže atd.
Zejména podél Mže byly krásné lesy aJ znamenité ind u str i ál ie; na pr. starý prumysl ž'elezái;ský v Komárove atd.
Rozeberme nyní data celkového výnosu všechnech panství
luálovskýeh v Čechách - co do penežního a naturálniho príjmu,
3) Když pak se dvur od r. 1614 odstehoval
"tez tam ješte dodávaly, ale již míírne. Vadilať
.a pozdeji pak nebezpečí války dlouhé, od Turku
tato panství ' více méne (p:a r cel n ie ) pro 11 a j

":\rána pro

hOll

pozdej'i.

do Vídne, tu j.sme
vzdálenost, do.pravil
i lupiču. Byla lidu
í má 11 a a upravo-
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jak se nám jeví u Stránského i v onom účtu z r. 1576, a srovnejme je dále s celkovým výnosem všechnech panství rožmber-ských asi z téže doby.
StránskÝ1 udává celkový výnos král. panství rocne na
171.430 kop grošu. Pr,e snou dosti tuto cifru pokládatiJ 1z'e za
určitou, t. j. za skutečne z účtu uznávanou. R o č nív Ý n os o v Ý pr li mer lze tedy patrne odhadnouti na 150.000 až
170.000 kop grošu nejméne, a to zcela právem. Je totiž známo,.
že na vel k Ý ch komplexe ch maj'etkových pokl,e sne-h toho roku
jedna rubrika (na pr. polní) , obyčejne jiná (na pr. rybní neb,)
industrieIní) stoupne, takže se to v celku dohoní a vyrovná. Zdanení anachronismus. Zásady i zdroje hospodárské lG. veku bylr
naší dobe velmi podobné. Ostatne mel to v ruce prednosta panství,.
který pri hroZÍcÍID poklesu príjmu toho kterého roku muže soui
časne snížiti zas i výdaje. Mimo to byly nekteré rubriky stabi1ní
(na pr. platy poddanské). Také panství v Polabí prínáše1a svuj
výnos hlavne v dodávkách na tur á l i í ke dvoru, a to yš'e1iképrodukce animálni a vegetabilní, což je už v príjmech z ah r n u_o
to. A tyto konslunní dodávky byly také vice méne stejné.
V oné konečné cifre celkového ročního výnosu ze všech 20:
král. panství v Čechách pri 150.000 až 170.000 kop grošu prumerne jsou tyto detruiJní rubriky:

Ne p oh y b li v é naturální dávky od poddaných a židú :
á lo p' oh y b l i v é výnosy z nájmu budov (i mlýnu), pozemku, chovu ryb (raku, perel) , práv, industl'iálií atd.; rn é n ern en l i vé užitky z rybníku a industlliálií (pivovaru, pálenic,.
cíhelen, vápenic, mlýnu, valeh, pil, sanytroven, dolu, lázní, obchodních skladu a koncesí); men l i v é užitky ze dvoru, dolu.~
desátku, z dopravy, z odúmrti, príjmu sirotčíc.h a ruzných duchodenských, z výkonu patrimondální jurisdikoe, z propušteni
z panství, ze skláren, hamTU, koníren, llesu, zahr ad, chmelnic, vinic a j. v.
Ale l e s y, ohromné ty plochy, kde byly hOllY a zver (bažantnice a obory), nenesly ničeho a [l1usilo sie na ne ješte mnoho
dopláceti; dríví bylo velmi laciné a byl malý odbyt.
Ryb ník y na královském byly puvodne slusne organisovány
(ješt8 z doby PeTn~tejnu a jiných), nestály však na v~-ši ko~ r. 1600.
P i v .o var y a n á j m y nenesly tak mnoho; jako u RožmlJerku. Byly mnohé výdaje (nákupy pšeníc, ječmenu atd.), nedo··
ID

aba:

nom účtu z r. 1576, a srov-všechnech panství rožmber)s král. panství ročne na
tuto cifru pokládatiJ lz·e za
lznávanou. R o č nív Ý n 0odhadnouti na 150.000 až
:ela právern. Je totiž známo,.
lwvých pokl,esne-lli toho roku
jne jiná {na pr. rybní neb,)
~elku dohoní a vyrovná. Zde'
e hospodárské lG. veku byl)'
. to v ruce prednosta panství,_
oho kterého roku muže sou:>1'11' nekteré rubriky stabilní
,s tví v Polabí p:ľinášela sviij
á l i í ke dvoru, a to YŠ'elik9je už v p:ľíjmech z ah r n utaké více méne stej né.
ročního výnosu ze všech 20
až 170.000 kop grošu pruvky od poddaných a židu. :
lu budov (í mlýml), poze!m v, industriálií atd.; m é n ~
.u stl'iálií (pivovaru, pálenic,.
sanytroven, dolu, lázní, obi v é užitky ze dvoru, dolu,
ml sirotčích a ruzných duní jurisdikce, z propušteni
LÍľen, l,e su, zahrad, chmelkde byly hony a zver (banusilo sie na ne ješte mnoho
byl malý odbyt.
)uvodne sl usne organisovány
tály však na v~-ši ko~ r. 1600_
tak mnoho; jako u Rožmpšenlc, ječmenu atd.), neda--

K otázce pfíjmii a vydání českého státu pred Bílou horou.

5T

pIatky (ba i odpisy); sama režie (stavby, materiál a personáln i
platy) mnoho pohltila.
Vše m.ely vytrhnoutí d vor y, z a hra d y, chm ie l nic e a
v i n i CB, vlastní produkce rostlin a zvírat; ty nesly dosti, arci
dIe úrody roku a místa.
Konto ind u str i á l i í (na pr. hutí) a d o lu bylo velmJi
menlivé a uespolehlivé; nekdy mnoho vynášelo a jindy stále žádalo a hltalo investice. Také k oní T n y by1y moc pasivni.
Tedy hlavních pet kont užitkových ,m elo výnos - mimo naturiálie - dosti prostfední.
S r o v nej I I e s temito výsledky hospodárskýmil všechnech
panství královských v Čechách nyni na pr. s v Ý sl ed k y v š ech
pan s t vír o ž m ber s k Ý ch, tak jak jsem ja zjiEtil ve své
knize »Boj pudy s kapitálem« (1922); bude to prospešné, ježtaje to vždy tatáž doba predbelohorská. Rožmberská panství vynášela ročne asi 100.000 až 120.000 kop lníšenských hot o v e;
nekdy i více. Mim o top a k II a t li l' á l i e veškery z produkce
animální i rostlinné, ze dvoru, zahrad, neco Íl z rybníku, lesu,_
ba i z pivovaru, industriálií a p., po p:ľipade nec o i ,od poddaný(:h.
U Rožmberkú Je tedy výnos jen zdánlive menší, ét spíše vetší,.
ač počet panství (20) as je na obou stranách víee méne stejnj.
A také Rožmberkové meli veliký dvur, velikou režii, veliké hony
a obory. Za to četná panství rožmberská jsou me II Š í (na pr .
MilčÍn, SecUčany, Borovany, Stráž, Prachatice, Netolice a Vokovice); teprve spojením Prachatic, Lhenic, H elfenburku, Bavo·rova a N etolic vzníklo pozdeji panství netolické; vimperské yzniklo
pozdeji teprve spojením drslavického, husineckého a vimperského (s Pr-ečínem), KrlhlIllov se Zlatou Korunou a sv. K lárou ,
Treboň s Borovany atd. Predevším pak rožmberský majetek ležet
v mé ne ú rod n Ý ch, často bažinatých a lesnatých prahorách
jihočeského pohraničí, kdežto královská panství byla v ú rod n é ID
alidnatém Polabí, podél Mže atd., a mnohde byl a intensivne obhospodarována; Rožmberkové musili se často omeziti jen na dávky
od poddan-S'ch, a tech v ohromných pralesích na hranicích n e·'
by lo ani mnoho.
KráL panslví byla dosti pohr omade. A mela dosti dvoru i dosti
zahrad, Chnl€lnic, vinie, lybníku., dolu a industriálií (pivovaru,
mlýnu, hutí) a p.; byla tedy dosti racionelne a intensivne za-
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t"Jzena. Lze dei, že sotva možno vytknouti centráIní sprave, ie
·by nebyla využila všechnech daru i výhod své pudy. Organisace

·a konsolidac,e panstvi král. byla slušná; ale exekutiva a produkce
(lokálni ::iJ centrálni) byly ponekud laxní, b y r o k r a t ,~ c k é a
Il edo s t i i n ten s i v n í. Jako na všech velkých komplexech.
kde ueni pán.
Rožmberkové meli však lepší pivovary, ale i lepši rybníky,
vice 1ndustriálii pomerne a snad i méne nájmu. Učinili ze svých
bažinatý ch pralesu vše, co mohli, hospodarili pomerne intensivneji
-a vykonali více, než královští na svých krásných starých kulturnich plochách, kde Imohl býti j-ešte vetši výnos. Jak mohly se meriti
jihočeské dvory, zahrady, vinice a chmelnice s onemi v Polabi a
podél :Mže?
Tímto jsme poznali i organisačni a výnosovou stránku; dvou
ilných komplexu velkostatkových: korunnich a šlechtických, jichž
representanty právem mohou býti Rožmberkové. Zbývaly by ješte
komplexy cirkevní a pak príklady str'edo- a malostatkové.
A máme zde konečne vedle sebe hospodárstv! verejné (státní)
i 8oukromé, divne druhdy vzájemn~ propletené.
Ph/pojme j·ešte nyni na doklad ku srovnání hospodareni
u pánú z Hradce.
Panstvi ;Hluboká s Protivínskem stálo r. 1562 115.000 kop
grošu »jáchymtálských dobrých strÍbrných, každý groš jochmtál~ký za 30 gr. miš . ... počítajícl « . Teplý4) prevádi to na 300.000
k op míš. (a' č snad má býti 345.000 kop miš.). Kdybychom tuto
sumu dIe tehdejši u krestanu obvyklé 6% miry úrokové zkapitaJisovali, dostali bychom 18.000 až 20.000 kop miš. ročního úroku.
Ale r. 1579 vyneslo na pr. toto panství hot o ve 15.320 kop míš .
.Je pravdou, nedostává se tu na zúročení 2680 až 4680 kop. Doklad
zas nový, že púda vynášela málo (silne pod 6%) a že v boji s kapitálem musiIa podléhati; odtud li úpadek bohatých druhdy Zajicu,
"S;víhovských, Ričanských, Krajíru, Pernštejnú, Hradeckých
R ožmberkú, Švamberku, pánu z Holnštejna na Morave atd.
Teplý však zapomenul ptipQičitat~ II a tur ál n í zásoby, jež
buď prodány pozdeji) či dány úr edníkum misto hotového platu,
by si je zpenežili. A tak vzdor tomu soudim, že se na Hradecku
1

4) Príspevky k dejinám čes. zemedelství, 1926 (str. II).
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hospodahlo za Vratislavu prímo dobre. A bylo tomu tak i u ROŽlllberku. (Panství nemohla za to, že vrchnost vydávala príliš mnoho
}-10tových penez.) A tak i u srovnání s pány z Hradce vynáší
majetek korunní méne, a od r. 1700 vubec velke má1o.
R. 1598 prodána Hluboká (bez Protivína) :Malovcum na
Dfítni za 320.000 míš. kop a pak Malovcové Dľíteň s Hlubokou
·spojili. Soudín1 tedy, že páni z Hradce vydelali - pokud nedo.
pláceli snad úroky staré.
Pohleďme k dalšjmu srovnání nyní na Morave. K. StloukaJ
.
.; ČČH., 1912, str. 159) ve svém článku o K. z L ich t B n š t OB j n a
poznamenává, ~e r. 1607 pulroční duchody z e v š ech jeh f)
l' a n s tv í )' na hotove i na dluzích« činily pŤes 63.097 tolaru.
: V tom byly však i peníze vypujčené; tedy základ k poznán i
-..:;kutečného celkového výnosu panství lichtenštejnských, k nimž
_patrila už také tehdy značná 5 ) část jižní Moravy, nedosti spolehlivý.) Dále dí Stloukal podle záznamu archivu lichtenštejnského
"" Karl: Finanzielles), že Karel Lichtenštejn Plljčil tehdy Rudolfovi
l l. už pres 75.000 tolaru. Šetrný, ba chamtivý hospodár Karel
.. jakými byli ootatne Lichtenštejnové vetšinou) vypujčoval si arci
pro Rudolfa II. i od jiných a nikoli pro sebe. A ph finančn Í.
l.1udolfove nespolehlivosti jiste jen tolik, eo j,eho opatrnost pripouštela. Bylo by tedy možno jeho prijem na hotove (ze všech
jrho panství) bráti roene neco nad 60.000 tolaru ?

*

*
*

K poznání det a i l ní ch pr í j I I u uvádim zde nyní aspoň
jedno vetší královské zboží príkladem.
Roční výnos král. panství B.randýs6) n. L. kol a po r. 1550
.Lyl 1600 kop grošu míšenských. (Prý ,i nižší7 ), ježto byla veliká
vydání na hony, pak krupobití a požár.) Prerov (mnohem menši
n ež Brandýs) vynášel t.ehdy 3114 kop míšenských asi.
Polní hospodárství zvlášte bylo slabé. Dvory u Brandýsa
Jyly 4 a na pr. r. 1560 mely príjem 251, vydání však 859 tolaru.
5) O cenách p.anství na Morave r. 1623 píše F. Hrubý (ČČA.,
1924, 451). Treba poznámenává, že jsou dotyčné ceny stanoveny na
základe, resp. specifikace príjmu prece slušno míti o tom r. 1623
j isté pochyby.
6) ]. Prášek v Déj. Brandýsa n. L., 1. 404-406 (nem. vyd.).
7) L. C. 1. 406, 440, 444, 447 atd.
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Krásný zámecký mlýn mel príjmu 246, vydání 2.63 to~aru. ReIDS'
tedy byla veljká, drD.~á a, zdá se, nepoctivá. I Ferdinand I. to
vytýkal. A tak r. 15648 ) stoupnul , čistý výnos na 4150 kop, 46 gr.
a 8 denáru mÍšenských; dle odhadu nejv. lovčiho mohl však či nitr
7000 tolaru. Ale výnosy zase potom nepoctivostí zbohatlých úredniku tou merou klesaly, že r. 1615 melo panství Brandýs 20.052"
kop mÍšen. dluhu. ByIo sice od r. 1547 zvetšováno, arronruováno a
zafizováno zvlášte pro myslivost. 'IPrece však je to dukaz nehospodárstvi, ježto bylo též od panstvÍ prodáváno a peníze za to pHjímány. Když r. 1615 byla arrondace panství dokon-čena, naľízena
reyjse účtu a tu zjišteno, že za 21/2 roku prijato 90.044 kop, 50 gr.
a 4 den., vydáno 85.291 kop, 8 gr. a 3 den; tedy za 21/2 roku
celk ern čistého výnosu 4.753 kop, 42 gr. a 1 den mÍš., t. j. ročn e
asi 2000 kop.
Jinými slovy: čistý výnos oproH, r. 1550 stoupnuI (po smrti
RúdoIfa II.) jen o velmi málo, ač panství bylo značne zvetšeno a
mnohé rybníky a dvory prikoupeny; meloť r. 1614 853 osedlých,.
8 režijních dvoru a industrii (3 mlýny, . pivovar a j.). Naopak
vzncikly úžasné dIuhy už od r. 1604.
Tak na nezaplacené be'fne za léta:
4.968 kop míš.,
1604-1606
1607- 1609
3.065 kop a 37 grošu ITlíŠ. ,
5.389 kop,
1610-1611
1:3.-1·22 k úp a 31 grošu miš.
6.630 kop a 55 grošú míš.}
2.633 kop a 52 grošu miš.,
20.052 kop a
grosu miš,
K tomu siDotčích penez z r. 1611 .
873 kop míš. dluhu.
Zato za léta 1611~1614 odv-edeno . 8.223 k,op a 18 grošu míš.,
na dluzích zaplac'8no .
2.390 kop a 41 grošu míš.
na stavbu kostela ve St. Boleslavi 1.235 kop a 30 grošu míš. ~
a platu čeládce
540 kop,
za koupený dum
150 kop
dále mzdy .
a 300 kop,
k pohoštení kr ále Matyáše .
1.360 kop a 51 grošú miš.,.
16.899 kop a 20 gJ:10ŠÚ miš . .
Dlužných penez sirotčích
Dalších král. dl uhu .

8) Za KrajíHt byl tedy výno,s vyšší.

aba:
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Jiných dvoru 7 bylo zruš.enJO, parcelováno a pŤenecháno čá
poddaným vletech 1563-1614.
Rybníku kaprových 18 (na 42·5 kop násady), vejtažných 6
(na 300 kop) a tfecích 4 (na 40 kapru) = 18 rybníku:
Podkostelecký atd.
Dríví se prodalo prumerne ročne za 1500 kop, ale na lovy vydáno prumerne ročne 3000 kop míš.
Dozor,em lesnim p:fisluší sem tehdy i Lysá a Benátky.
P:ľíj, em z 5 vinic 9 ) (s roč. prumerem 700-800 vedel' vína)
od r. 1594 do r. 1609
. 11.624 kop míš.,
vydání
. . 12.255 kop miš.,
tedy passivum
631 kop míš.
Chmelnice: 3 s výnosem ročních 780 strychu Ca to ~ r. 1657).
V pivovare ročne prumerne: 124 {ač jen i ,92 a 100) várek;
sud piva za 2 IL 30 gr. míšen. Pšenice byl o kupováno moc 1-1
CBna piva byla nízko účtována; várka po 24-25 sudech.
Na panství Prerov byly r. 1614: dvur, ovčín, pivovar, osedlých
136 (poté 92); rybníky : kaprové 4 (na 550 kop násady), vejtažných 6 (na 610 kop) a tre cíc h 5 (na 111 kapru). Dohľ'nmady
rybníku 15; konečne k tomu 4 malé rybníčky na 60 kop násady;
ostatní jsou jen výtažné. (Rybník Netušil má 350 kop násady.)
Napáj,e ny jsou .'z Labe.
Od roku lô51 oceňován prumerný čistý roční výnos na
1968 kop, 25 gr. a 1J2 den mÍš. a tvofily jej: dvory (8), vinice,
chmelnice a zahrady; rybníky (12~24), loukyalesy; mlýny, pila,
pivo,'ar, mostní cla a mýta 10 ) , četné nájmy a dávky od poddaných
(882), jíž mají naturálie a robotu částečne reluovány a dedičn~
činže plati pulročne, každý as pfes 1 kopu miš. Luka byla četná
i výnosná; dále vápenice, 2 cihelny, fíčni rybolov, 43 krčem seI.
a 7 panských, 5 kováren pan., 1 pálenice a 13 židov. rodin.
Výnos celkový J 703-1723 11 ) (ve forme nájmu): 1 milion zla-

stečne

9) Ve vinicích (jež byly podfízeny lesmistru) pestovány jako
podrost ovocné zákrsky, šafrán atd.
101) Prumerný roční výnos 140 kop míš. a z 2. mostu r. 1561:
107 kop, 56 gr. a, 4 den.; r. 1651: 166 kop míš.; z ostatních po IIO
kop., 36 kop. a 72 kopách ročne.
11) Výnosy celkové: r. 1622 - 2689 kop, 50 gr. míš.; v potravinách IlIa k. a 55 gr. Hotove: r. 1624 - 1958 kop, 8 gr. míš.; r. 1623
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tých. R. 1748 bylo zas 11 dvoru panských, 8 ovčinu a vinict?
s roč. prlimerem 1300 veder.
R. 1786 činil čistý výnus 53.9 20 zlatých.
1

*

*

*

Po rozboru pi'íjmu proberme nyní rubriky vyd án í, at· ,
jich s pec i f i k aci.
Dáno r. 1576:
do král. českého duchod. úradu 14.955 kop, 33 gr. ,
do kr ál. slezského duch. úradu 3.460 kop, 14 gr. a y~ den. ,
do král. jáchymovskéhu duch.
úradu .
10.588 klOp, 65 gr. a 1 den. ;
zustalo tedy ješte ze všech duchodú v kase (fol. 85)
17.034 kop, 27 gr. a 3V2 den. míš_
Výdaje tyto vztahuji se pr,edevším:
1. na a d f i i n i str a c i (mzdy a platy všelikého vyššího<
i nižšího personálu všech 'odboru, počítaj' s do toh~ všeliká:pat ron á t n í bremena);
2. na všecky i n ves t ice (počítaje do toho í stavby l'OZlnanité) u všech IOdboru panstvi, dolu, industriálií veškerých atcL

*

s u már n í

*

*

č i s l a (král. príjmu i výdejú) té doby j80u tatu;

ft á dn Ý pr í je f i r . 1576:
460.235 kop, 42 grošu, V2 den. mišen. ,
den. mišen.,
10.475 kup, 27 grošu, 5
449.760 kop, 14 grošu, 21/2 den. míš,en.
Rádný výdej:
356.9-28 kop, 26 grošu, 51/2 den. míšen.
Zbývá tedy po odečtení výdaju čistého rád. príjmu:
92.831 kop, 47 grošu, 4 den. míšen.
2050 kop, 8 gr.; r. 1626 -

lwp, 8 gr.
Zdanení

1'.

1037 kop, S8 gr., II9 kop;

1'.

1626 -

39'

1626: 3281 kop a 8 gr.; za pustiny odečteno od r..

1621 do r. 1626 : 3309 kop.
Prášek 1. c. l J. 373-37·í .
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anských, 8

ovčínu

a vinics ·

:M imorádllý prlJem:
134.426 kop, 2,1 grošu,
10.475 kop, 27 grošu,
123.950 kop, 53 grošu,
Mimorádné vydání:
77.931 kop, 44 grošu,

o' zlatých.

yní rubriky vyd á n L a t-;

) kop, 33 gr. ,
) kop, 14 gr. a

1;s den. ,

) kop, 65 gr. a 1

činí

den. ;

kop, 27 gr. a 3112 den. míš _

ll:

a platy všelikého vyššíh
počítaj'9 do toh~ všeliká~ítaje do toho i stavby rozL, industriálii veškerých atd _

11 i výdejli) té doby jsou tato-,:
den. míšen. ,
den . mišen.,
den. míš,en.
51;2 den. mlsen.
rád. príjmu:
den. mišen.

~istého

8 gr., II9 kop; r. 1626 " za pustiny

odečteno

39<

od r..

4112 den.,
den.,
5
6112 den.
11/2 den.

Zbývá tedy čistého mimorádného príjmu:
46.019 klOP, 9 grošu, 5 denáru míšen.
Tudíž zbývající čistý príjem rádný a mimorádný r. 1576 ,
dohromady:
92.831 kop, 47 grošu a 4 den.,
46.019 kop, 9 grošu a 5 den.,

hotových 138.850 kop, 57 grošu a 2 denáry míš.,
penezích
mimo ruzné suroviny a naturálie, oož phjala pouze nem ec k á
expedice české komory královské r. 1576, t. j. z nemeckých obvodu
zemí koruny české mim o dan e.
K tomu pfipočísti musíme ješte české části! českéhO' státu
t. j. 14 kraju v Čechách, Moravu a část Slezska.
Byla-li snad nahore účetne zjištená částka 1308.850 kop (57 gr. a 2 den.) dosti slušná, je pirivojením výnosu české expedice tim vetší.
Tento obnos 138.850 kop atd. grošu, který zaokrouhlíme na
prumernou částku od 130.000 do 140.000, tedy dejme tomu n a
135.000 kop grošu míšenských, vznikne, jak uvidíme dále, z ruz- ·
ných číslic. Nekteré z nich jsou trvalé a konstantní (jako dávky
z klášteru, mest, od poddaných, nájmy ap,). Jiné se mení arostou či padajL Rozvoj hospodá:ľský od r. 1576 ješt8 stoupal ;
r o s t l y ted y i p:ľíjmy z cel, mýt, ze soli, kontrbandu, z pivovaru
mestských, z panství a lesu královských. Zato k l e s aj í príjmy ·
z dolu, všelijakých horních desátku a platu, ze šmelcoven·, minCDVHl'l a ruzných dulních podniku. Vzrust a kles položek na vetších komplexe ch drží si, jak známo, jakousi rovnováhu, t. j. úbytek Jednech nahrazuje více méne stoupnutí druhých, vy r o vná v á s e jaksi, aroL ve velkých a prumerných Číshlcích.
Lze tedy konečnou cifru 135.000 kop nemecké expedic8' pokládati za prímerenou a zatím za roční prumer d?by predbelohorské.
v

~
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Česká expedice mela tytéž položky, jako nemecká a plati
o jej ich trvalosti, či o j'ejich vzrustání a padání totéž, co rekl jsem
výše ph expedici nemecké.

České obvody byly huspodársky - nejméne rečeno - práve'
tak yýnosné jako nemecké. Ale ony byly vetší a de facto pokroči
lejší; bylat tu Praha, Plzeň, Brno atd. Arci nejsilnejší konto, výnos z panství, spočívalo v dodávk ách naturálií a surovin ke dvoru;
zejména z úrodného Polabí a od blízké Mže. Hotových penez prišlo
tedy méne, než z expedice nemecké.

Stránský jakožto celkový prijem králu ročne udává pred
Bílou ho~ou 175.000 kop grošu. Nepraví to primo, ale píše:
4/5 z celku padnou na výdaje, takž'8 35.000 kop (t. j. patrne 1/5) lze
dáti do pokladnice. Tedy 35 X 5 ===: 175. Ježto Stránský se pfi tom
odvolává na zkušené zpravodaje, tedy snad na úredníky kr. čes.
komory, kte:fí illlohli videti účty a utvoriti si celkuvý úsudek o konečných prumerných cifrách, lze vzíti jeho čísla v úvahu a za
príklad. Zdá se však, že Stránský IDeI víc informaee z české expedice (a nikoH z uhou); a mimo to král. panství v Čechách odvádela tehdy králi víc vec í (potraviny, diívL suroviny, tovary a p.),
než hotové penize. Z jeho slov dalších lze však souditi, že v one ch
175.000 kopách j's ou i naturálie atd. Postav.me však det a i Iní
čísla: jenom usedlých poddaných na 20 král. panstvích v Čechách
bylo r. 1603 14:i97; zaukrouhlene s jinými 15.000. Prumerne
mel tam každý 1 lán pudy, z nehož pomerne platil po 1 kope
grošu; a ponevadž jirsko-havelské dávky jsou staré, je to v českých
groších, t. j . 13.000 kop gr. čes. či 30.000 kop gr. míšen., zde
počítal Stránský velmi nízko.
Techto 30.000 poddanských dávek, jakož, i . platy
z mest král.
4.300
z klášteru (dle Stránského)
5.300
a dedičný groš z mest. phnovaru .
15.000
ročne ~voŤÍ čísla stálá, n -e men ná.
54.600

o

kop,
kop,
kop,
kop.

Bohužel Strán s -ý neudává valutu. DIe jeho doby byla to mera
míšenská, dle stá:ľí dá vek groše české i pri mestech (tedy 8600 kop
grošu míšen.) j pri klášte:fírh (10.600 kop grošu míšen.). Zustaň
me však pri 54600 konách . PHpojm,e k tomu nyní z panství
ročne 171.430 kop. I když ie výnos z panství vetšinou v naturáliích a padne-li na potreby dvora, zeme a verejné vubeé, jsou tu

a:

lžky, jako nemecká a plati
CL padání totéž, co rekl jsem
- nejméne rečeno - práve
-ly vetší a de facto pokročiArci nejsilnejší konto, výiturálií a surovin ke dvoru;
Mže. Hotových penez prišlo
králu ročne udává pred
praví to primo, ale píše:
)00 kop Ct. j. patr ne 1/5) lze
. J ežto Stránský se pŤi tom
snad na úredníky kr. čes.
~iti si celkový úsudek o koi jeho ,čísla v úvahu a za
víc informaee z české ex.l panství v Čechách odvá:'ívi, suroviny, tovary ap.),
ze však souditi, že vonech
?ostav.me však det a i Iní
král. panstvích v Čechách
jinými 15.000. Prumerne
pomerne platil po 1 kope
r jsou staré, je to v českých
0.000 kop gr. mÍšen., zda
, jakož . i platy.
4.300 kop,
5.300 kop,
15.000 kop,
54.600 kop.

DIe jeho doby byla to mera
lŤi mestech Ctedy 8600 kop
:op grošu míšen.). Zustaň
~ k tomu nyní z panství
)anstvÍ vetšinou v naturá~ a verejné vubeé, jsou tn
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mimo to ješte u~itky z cel, mýt (kontrbandu) , z horních desátku,
.z dolu, z industriálií, rybníku, nájmu atd.

Z toho tedy vycházi, že výnos pHjem 175.000 kop, od nichž
by se mela odrazitil ješte 140.000 kop, je buď moc nízký a týk á
'Se jen české expBdice; anebo je správný a týká se pak ohou
€xpedic (t. j. celé české komory a príjmu královských ze
"šech čes. zemí - bez daní), ale jen v hot o v Ý c h penezích
čistého prumer. roč. výnosu 175.000 kop miš.; dodávka ' naturálií
všechnech byla by pHjmem extra mimo to. A techto 175.000 kop
hotove z obou expedic odpo vídalo by též onem 135.000 kop. roč.
prum. z expedice nemecké hotove a k tomu z expedice ' české hotove
40.000 kop. Ostatní odvádela totiž expedice česká ve vec ech v 00ne dLe Strán ského nejméne 135.000 kop, jak praveno, na bremena
zemská, potreby verejné a dvorské. Je tedy patrno, že Stránský
nekterá čísla spletl, nerozeznávaje mlezi položkami stálými a menlivými, mezi expedicí českou a nemeckou a pak v konečném čísle
z obou. Mely-Li české obvody mimo potreby verejné a zemské na
-starosti predevším vydržování dvora, a to takovéhO', jako byl Ru-doHuv, mely jjste velíký úkol i výnos.
Soudím tedy, že lze pre d r. 1620 zllstat~ pri techto koneč
ných číslech pr ume r. roč. č i sté hop r í j m u čes. k r á l u~
175.000 kop míš. z čes. expedice,
135.000 kop míš. z nem. expedice;
·d ohromady 310.000 kop míš. V tom jsou však i naturálie nejméne
'za 135.000 kop míš. V penezích hotových tedy 175.000 kop gr __
mÍš. Všecko to jsou arci t. zv. čísla veliká, kde na malých od,('hylkách tolik nezáleží.
Že vzdor tomu toto slušné jiste číslo nestačilo a zustalo již
pred Bílou horou tolik dluhu, svedČÍ o tom, že dvur v Praze moc
'potreboval a Habsburkové žili nehospodárne a nákladne.

*

*

Král. úrady
Toku 1576 na venkove a podléhající »nemecké expedicil.(:
Jáchymov: úrady dulní, berní, lesní, duchodní a. celni; min>covna; horní soud.
, Slavkov: úrad dulnÍ.
Lauterbach a Schänbach: úrad dulni
.Sbornik vlíd právni ch a státních XXVII J.

5
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Perink: úrad pro cínový desátek.
Prísečnice: ú'f ad pro cínový clesátek, olovo a quatembrový
plat, úrad lesní.
Blatno: úrad diilní a duchodní (quatembrový),
Bečov: úrad lesní a dilchodní.
Krupka: úrad dul ní a duchodní; ,:ýroba cínu.
Boží dar: úrad lesní a dulní (cín), duchodní a pro quatemhrový plat.
Jílové: úrad dlilnÍ.
Kutná Hora: šrneloovna a mincovna Cz nÍŽ vycházejí hotové peníz;e); dulní úrad (stríbro dobyté, olovo a meď, koupené'
stríbro); Stallrneisteramt (pro dulnÍ potahy).
Tábor: úrad dulnÍ.
Príbram: úrad dulní.
Týn n./Vlt.: úrad solní.
Budejovice : úrad solní, dulní, desátkový a mÍlncovna.
Kladsko: úrad du cho dní <pro výber posuc1ného a dávek industriálních) .
Lužice Horní: úrady berní, duchodní a celnÍ.
»
Dolní:
»
,»
)}
»»
Vratislav: mincovna.
'Praha (na Hradčanech) : úrad stavitelský (stavitel vlašský
s písarem) ; úrad hlavní duchodenský (pro venkov - Rentrneisterarnt); kanceláre král. komory ,oeské a dvorské; oddelení kráL
poslu sprednostou) ; úrad solní a Hční; mincovna.
Byly tedy královské úrady již r. 1576 dosti organisovány a
hojné, jak vidime; administrace to tehdy dosti rozvinutá. '

*

*

Další prIJmry králu by1y
Stránského).
Snemy povolily a vybraly12)
Rudolfovi II. r. 161.0 na splacení
proti Turkum (na pr. r. 1593) .
Matyášovi na dluhy a potreby
(I'. 1614)

*

dan e.

<Ben).č

a

zbírky «

dIe Stránského :
jeho dluhu 782.000 kop gr. míš' r312.000 ~ » »
soukromé
660.000 » »

----

12) Srovnejme s tím, že na

d1~

\

pr.

už Jari Lucemburský
v Cechách 95.000 hHven- stHbra, sumu ' to tehdy ohromnou.

vybra l

tt:
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R. 1603 1,1) bylo ve 14 krajích
. . 144:831,1/2,1

lJoplatných sedláku

113
»

12.548

v mestech

669

::ldní a celní.

132

»

:avitelský (stavitel vlašsk);'
Iro venkov - Rentmeistera dvorské; oddelení král.
i; mincovna.
l 576 dosti organisovány a:
ay dosti rozvinutá. '

. <Bel' n-0 a zbírky « dlB'
:ránského:
,uhu 782.000 kop gr. míš' r312.000 ~ » »
orné
»
660.000 »
i
Jari Lucemburský
tehdy ohromnou.

vybral
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Z toho zaplatili nejvíce, mešťané a sedláci a to jen na dvo\.l
snemech; i chápeme tedy ony selské revoJuce pred Bílou Horou.
Šlechta , platila jenom zfídka a skoro jen v krajní potrebe. '
Roční posudné z piva vynášelo te4dy pres 100.000 kop gr. míš.
(pri základu 4 grošu); na sl":lžné dvoranu a dl uhy královské ;
75.ÓOO kop ir. míŠ.
fJerne domovní pfi základu 20 grošu J3 )
Stav v Čechách kol r. 1600:
.' 150.000,
sedláku bylo: pres "
12.00Ó,
lnešťanu kolem
338
svobodnikli
1.068,
mistru ovčáckýeh
1.875,
ovčák-ô.
tar

átkový a mlmcovna.
[' posuclného a dávek indll-

českého

}

.

"

~

J 13.392,

~,

~

Ie]

svobodníkli a dedinníku
272,
svobodných manu, dvoráku a r-y:chtáru
50,
w
nápravníku.
12,
Chodu 'a podsedku
464//2, ~'
oMb rytírských
1.156, '
~
»
duchovních
- 91,
~
~ panských, ~
, 262. J
Mest: 81; kom mu 32.426; far J308 1/2; domu židov. 246; kúl
mouč. a sladových 81741/2; m,i-stru ovčáckých 1018; ovčáku 1750~
, ,R. 1603 dovídáme se tedy predevším počet o S'o b prizná-vajících.
'
'-,
. "
R. 1615 prináší nám ' vlastní data daňova, t.' j. rozvrh dotyčných berní, očell1Ž pr,ipomeneme až tam: VedIe 36' mest krá,·
lovských, 6 horních a 3 neprijatých do ' 3~ stavu j'e 35 mest
ochranných ,a pod dany ch. ,Mimo arcibiskupa, kapihuy a ' univér,

'\

Napr: z r. 1569'- "
14)
Pfirovnávám
, nyní konern datiim od Stránského ' úrved nt' UllaJf',
',I
•
. k
,.
Ja se nam ,~eví v, ~ e. ~ nic h pop i síc h ,a , r o z v r, z í c h z r. , 1603
a. ~ 16I~, ,ktere uvereJnilI , F. M'a rat ~ Aug. Sedláček ve »Vestníku
kral. ces . společnosti naukc (1898 a 1869).
' ",
',
13)
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situ je 24 klášteru Cv Praze 8) a záduší se špitály. R. 1603 na
20 král. panstvích byIo: 153 far a kolatur, 29 mishu a 79 pa'cholku Dvčáckých, 610 kol mOtičných a sladových, 9 svobodnilni
(manu), 20 svobodných rychtáru a 26 domu židovských. Panstvl
techto bylo nejvíce podél Labe a Mže '~zde zas nejméne šlechty).
Dan eby l y pr 'e d B í lou hor o u vel i k é, č a sté fi
'z e v š eh o: v r. 1603 j z úroku (za pújčené penize - nyní
daň duchodová) i z luxusu (z náčiní zlatého a z per el) , dane
neprímé a obratové Cz vyčepovaného piva a vína, potravin a zboží
ruzného, na pr. z prodeje ryb, dobytka a vlny).
Zmínené již úr'e dní údaj 8 z r. 1603 a 16150 bernich u srovnání p:ľinášejí v celku totéž schema rubrik, treba tam se jednalo
o '{assi a zde Už o rozvrh daní.
V obou p:ľicházejí tyto rubúkyze 7 sloupdi. a 14 kraju:
královská panství,
-osoby stavu panského
b d'"
'V 1-'h
a ece ne,
»
» r)TtlrSKe
o
»)
mestského a mesta,
»
duchovního {fary akolatury),
'svobodníci ru zní (již uvedených pet druhll),
sedláf',i ci Chodové a podsedci) ,
ovčáčtí mistH a pacholci,
židé.
Berní poplatnost byla tedy úplná.
R. 1603 . hy]a m~sta SpeCifii kována na královská, horní a do'
-s. stavu neprijatá; ·obyvat.elé mest pak na Hdi mestské, predmestské, Rosovní a sousedv. Vyhledáyání Hdí z r. 1603 je formulá:ľem
i sbírkou fassí o mai-etku priznaném a dani' podléhajícím. Je tu
14 kra hi (bpz J ,oketska s Chebskem a bez 6 mest pražských) .
Dan e vybiránv. t. j. r. 1603 berní povinnost tvof,ily ty1:ô
rubrikv : ohpcná Rhirka na lid válečnÝ, sbírky z poddaných (grunHD, z lwmimi (herne domov ní v mestech a od osob vyšších), z »penezl.( Jwh .z objlí, ze IPlVnu (z kol moučných a sladových), z dvoru
a OVP::lhi (rrtisfru i nachoJkii) , ze židu (daň z osoby, z hlavy),
V »'Rozvržpní Rbirpk~ r. 1615' vidíme tyta berni rubriky:
sbírkv z T,~nL z far, z ovčáku '~;mistrii a pacholku), z kol mouč
nv~h . 7 ww"0nphn m'ndpie z dvoru a židl].. Tedy tDtéž jako r. 1603» Vyhlpdávání lidí« r. 1603 k vuJi fassÍm vice specifikuje Hdi'
:tt predmety poplatné. Je tu i formulár pro dane od snemu pol

l

1

a:

luší se špitály. R. 1603 na
llatur, 29 mistni a 79 paa sladových, 9 svobodníkii
, domu židovských. Panství
'~zde zas nejméne šlechty).
o r o u vel i k é, č a sté a
a pújčené peníze - nyní
.í zlatého a z per el) , dane
va a vína, potravin a zboží
l a vlny).
13 a 16150 bernich u srovuhm, treba tam se jednalo
7 sloupcu a 14 kraju:

e,
kolatury),
pet druhú),

, na králoyská, horní a do·
na Hdi mestské, predmestlí z r. 1603 je formuláfem
a dani' podléhajícím. Je tu
a bez 6' mest pražských).
erní povinnost tvof,ily tytb
sbírky z poddaných (grunII a od osob vyšších), z »pe:ných a s1adových), z dvorU
u (daň z osoby, z hlavy).
jdíme tyta berní rubriky:
a pacholku) , z kol m'Ouč
d iL Tedy totéž jako r. 1603·
!lSsím' vice specifikuje Hdi
,r pro dane od snemu · po-

K otázce príjmu a vydání českého státu pred Bílou horou.

6"91'

volené i hotový již soupis fassí, lidí a predmetu, zaslaný krajským a od tech zase nejvyšším berníkum zemským; a současne
již vlastne též predpis.
»Rozvržení sbírek« r. 1615 má více o rubriku daní již spla('Bných či dosud dlužných; je to tedy zároveň i výkaz berne sebrané již.

*

*

*

pripojme nyní ku srovnání s účtem z r. 1576 státní (kráio.vské) príjmy z Čech, Moravy a Slezska z r. 1688.
R. 1688 spočívaly vubec príjmy státní z Čech z techto rubrík ~
zbytek Chotovost) v pokladne (jakožto pr,enos) z prec1ešlého r. 1687.
Príjem vlastní: Ze 7 panství12 ) (z rybníku, z lesu, ná}my
hudov a pozemku); dále platy kvartální; clo: hraniční, v lP raze
(Ungelt v Týne) a z 25 král. mest; mýto (v Praze atd.); ze
3 mincov,e n; z dolu desátky <v Jáchymove atd.); sanytrovny a
hlavní sklad soli v Praze; podsudné z král. mest a berne; resty
llrbariální a fiskálni Cz prodejU. konfiskovaných panství);
kontrabant;16) praetense (z nichž dávána část kleni); ve dvorech
za píci; v Bul>' f"nči u Prahy z mlýnu a Král. obory.
V Ý cl aj e tvorily: výlohy správní (personál); stavby a udržování; a dluhy (jich úrokování a splácení.
Tyto dl uhy , počínající se už za Ferd}nanda I. a RudoHa II. ,
táhnou SB až k r. 1813.
Sestaveny byly ve 12 trid (ve:ľitelé dle abecedy) r. 1654,
resp. 12. kvetna 1656; hlav ním veľitelem byl belohorský Karel
z Lichtenštejna, zbohatlý z českého státního bankrotu r. 1623.
Tyto dluhy činily r. 1654 (1656) 12,228.172 kop, 59 gr. a
'5 de~. mÍšen., t. j. 14;266.201 zlat. rýn., 40 kr. a 4 den. rýn.
Uroky a splátky činily tehdy: 5,801.9,53 kop, 35 gr. a 5 clen.
mišen. ; a brzy poté: 6,426.219 kop a 24 grošu. míšenských.
Tyto účty (Summarausziig,8, fol. 752) zjevne ukazuji, že
I

15) Z toho vidno, že na panstvích zavládla opet stará hospodáfská soustava, jaká byla do r. 1500. Hlavní rubriky príjmové tvorí
dávky poddaných, nájmy, produkce animální i píce a neco rybníky ,
lesy a industrá1ie (pivovary, hamry a p.) Tedy pokles výrobní a úpadek, zavinený, depopulací a devastací tficetileté války. Z lesu je zvláš ~. '~
zmíneno Trutnovsko.
T . zv. Kontrabantabschlag činil 20%.

Dr.
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Salaba:

bylo tehdy úžasne ochuzeno nejen hospodárství soukromé (n á rodnO, ale i verejné (státní). VídÍlll1e-li tak veliké dluhy po tolika
.d ľívejších konfiskacích, pak je to nejvetší odsouzení Habsburku
<Ct jich nehospodárstvi. Obnášela-li kol r. 1690 anuita (úrok a
'splátky dluhu) 6 milionu kop grošu míšenských, oo potom zbylo
'na nutne udržující ,i nv'estice a meliorace? Je patrno, že i IDT
jl: ; llle platili mnoho na zpetné dobytí Uher lehkomyslne r . 1526
,od Maďaru prohraných.
Srovnání r. 1688 s r. 1576 j,e, jak vidno, velmi poučné a ~') mutné.

Tak hospodariLi t1 Habsburkové, kteľí nám po Bilé hore pri.pravili penežní bankrot, úžasné konfiskace (a k .t omu hned nekolik za sebou), devastaci a depopulaci všech českých zemí, za
J osefa I. vladmissi ber ní k Nemecku (r. 1708), dva státní krach y
ľ . 1814 a 1816, ničení českého státního práva r. 1750 a 1860~
i 1871 a ničení českého jazyka od Made Terezie počÍnaj e.
Výmluvné to príspevky ke státnÍillu hospodárství Habsburku .
.A pak mel míti národ blahohyt.
Pľipojme k tomu za príčinou srovnání ješte dalši data, a to
:z -ro 1739/40, 1758/9 a 1788:
R. 1739: výnos nájmu z dolu - 17.000 zl. ,
» 1740:
»
12.000 zl.
1Iínen tu patrne nájem dolu s tát n í c h, jež byly dľíve ve
·'Státní režii; z dolu soukromých plynul totiž do české komory dIe
ômlouvy z r . 1575 horní desátek. (Relace ' pred. 1'. 1748 di, 7,~
d Hve české dolování vynášelo vubec a celkem prumerne až
[,00.000 zl., kolem r. 1740 však již ani polovici, neboť r. 173U
činí vúbec duchody čes. komory asi: 140.000 zl. Souhlas1m, že
Jllínen i tehdy hlavne príjem ze státních pan s t v í).
Velká panství polabská a východní (Brandýs n. L.,,podebrady, Pardubice a Smrkovice) pramálo vynášela, i zastavena ve
forme nájemné r. 1708 na +0 let s ročnÍlll pľíjmem 100.000 zl.
Bylo to vlastne náj81nné konsorcium, v jehož čele stáLi hr. Saal·hurg a hr. Pľihorovský. N áj em né vyplaceno najednou a de facto
napred na 10 let (1 mil. zL); brloť to na úhradu dluhli. R. 1719
l 1r evzata ona panství opet do státni správy, jež trvala jen 10 let.
'R. 1729 pronajata zase panst\'i polabská (Brandýs, Podebrady
a Pardubice) za 75.000 zl.; panství kol Mže (Zbirov, Točník., .
J{ ráluv Dvur a Mirošov) pronajata za ročnich 45.000 zL , panstvi
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nejen lesní, ale i prumyslová (staré železárství.) Kfivoklát,
j iž dríve (spolu s onem] 4 velkostatky kol Mže) zastavený, byl
\1' . 1733 prodán. Horní velkostatek Pfísečnice v Krušnohofí zastaven od r . 1711 ročne za 12.000 zl.. a potom zase za 9000 zl.
R. 1788 vypačten výnos král. panství takto:
Brandýs sPferovle m
29.601 zL,
Pardubice .
8U.112 zL,
panství západní (Zbirov atd.) celkem . . 128'.658 zl.
Suma: 343.870 zl. výnos to za organisace Josefa II.
opravdu podstatne vetší; vlivem známého Raaba. Cena všech král.
panství v Čechách r . 1722 odhadnuta na 7 mil. zl.
11 est a venná vynášela (ČČH. 1913, str. 182) - dIe zprávy
k r. 1758/59 - ročne 1454 zl. (podkomofímu však 5500 zl.y6)
Srovnejme s daty hofejšími celkový účet z r . 1754 a 1757
{a to hlavne bernl, poplatkový a dávkový):
r. 1757:
Pr í jem ye zlatých
r . 1754:
3,180.000
.Ordinarium
3,180.480
43.172
Chebsko
39.559
1,816.251
·
Extraordinarium
699.998
23.193
Chebsko
6.573
Daň z piva
1,144.956
15.334
» koralky
16.502
28.900
28.900
sladovník u (ze sudu 3 kr.)
42.000
P rirážka dobytčí (nejistá) .
115.130
115.130
Ú roky z dluhu aktivních
19.500
23.900
Kolkování (papíru, karet, kalenrlár u)
40.587
40.587
Hudební CMusicalienpost)
3.320
2.920
Pražské brány .
200.000
212.000
Daň z kapitálu
60.000
6000D
» mezd, mlynárú a j .
:10

16) Tato data jsou z ČČH. 1913 (str. 180-181), kdež také neco
zpráv o zby,t cích kompetence čis. komory až do jejího zrušení r. 1745
jež obsahovala regál dulní, mincovní, židovský, z kr. mest, viničný
a z nájmu král. panství a dolu) . Vidouce její ubohé }lOspodarení,
j ež končí nájmy a prodeji až do r. 1745, nemužeme se skoro diviti
jejímu zániku; Is ama mnoho zavinila. (O organisaci, kompetenci a
,ÚŤ adován~ cís. komory r. 1657 Rezek, Dej. cís. nové doby, II. 139.
O jejím úradování i hospodarení podává ostatne jakýs obraz i tlve<Jený již môj ro zbor onolhoúčtu z r. 1576 na počátklJ).
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Dr. J08. Salaba~
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Celnice za tabák
Masný krejcar .
Z komory od ž:du

153.159
139.3-53
170.000
75.000

Mimo:ľádne

lJhrnem
Vyd á n í ve zlatých
Quantuni recessní:
mflitare
camerale
lComofe za tabák .
Banku za masný krejcar
Úroky .ze zemských dluhu

6,076.093
r. 1754:
4,200.000
1,070.489
134.130
132.222
174.338

Domesticum
Na škody živelní a požární .

145.405
170.000

153.15~

139.353.
170.000~

r.

1757 ~

4,200.0001,070.48~~

134.13(}
132.222:
236.660:
3.741
142.954
170.00(}

Úhrnem

6,026.584
Záverné srovnání král. príjmu z daní a na pr. z král. panství v. 16. až 18. nám dí, že dane Cpredp:Í\Sy i požadavky) stálo
l'ostou, výnos regálií však stále klesá. Určite vidÍ1Ii'e, že hospodafení na král. panstvích do r. 1620 ušlo; kontrola z Prahy byla.lepší. Poté klesá válkou a jejími následky. V 18. v. hyne uvnitf
'~špatná správa, protekce aj.) él nmezuje se na pronájmy.

*

*

Pfevezením bohemik ) Cz dvor. a čes. komory) z vídeňských
archivu ministerstva vnitra a spoJ.8Čných fiinancí získali jsme ará
v Jlraze mnoho akt i účtu -k tomuto thematu. Bylo však nutno
provésti rozbor kritický. Proto vzat jen rok jeden a uveden}
fehdejší duchody královské, co do jmén i e1fer. Ježto pak značný
podíl na techto p:fíjmech -mají v Ý n o s y z vel k o s t a t k u k 0l' U n n í ch, provedena tu nutná kritika rozborem Í! srlOvnání.m
a leží skoro práve z d e težisko této práce. Ježto pak není mnoho
prací u nás, jež Be zabývají temito otázkami, nebylo to snad zbytečno , treba jsem vec nevyčerpal. Nutný výber z akt i účh'l vede17

I

*

17) Napr. Bähm. IHerschaftsakten 1526-I749, Bähm. Kameral'herschaften 1744-I765 a Bohm. Domainen I 765-I800.

l
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nás jednak ku kritice cifer uStránského, Jez nejsou úplne sice ·
spolehlivé, ač mezi Stránským a naším účteID muže býti spatium
40 let; a tu je differenoo možna. Konečne Stránský uvádí číslo
paušální {pro každý rok stej né) ; a i to je m()~no, že pán určil
zkrátka kvotu penez, jež mela panshí každoročne odvésti. Mimo
to poznáváme tu hospodárství i jeho výsledky na jedné v,eliké ,
i rozvinuté skupine velkostatkú, jež jsou v ruzných částech zeme.
Srovnávací kritikou tohoto hospodárství je pak možno podati príspevek k dejinám hospodárské politiky české, jež u nás nebyla .
posud dosti probrána.

*
Z literatury príslušné poznamenávám: A. Gindely: Geschichte ·
d. bohm. Finanzen (152.6-1618, Wien); Pekar: České katastry
(Praha, 1915), oba co do daní a j. Dále viz bibliografj-i dotyčnou,
pokud nutna, u Zibrta, v ČČH., il Bachmanna, Denise a j. v.,
zprávy v Sedláčkových »Hradech a zámcích« atd.
Co do pramenu poskytují sice Snemy Čes., Archiv Český a j.
dosti mn oho materiálu, je tam však málo čise] pTislušných.

JOS. VOLF':

Zschackwitz nebo Moser?
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Svátekvypravuje v Dejinách Čech a Moravy '(v.: Panování
els. Marie Terezie I, 1897, str. 19, pozn.), že soukromí publiclÍsté
vysílali ve sporu Marie Terezie o dedictví s Karlem Alberten1
bavorským spisy a brožury do verejnosti, v j'ejichž n ezáživné n errn6ine lze prý nalézti jen sporé vecné údaje pro vec samu. Nej -povestnejším pak spisem toho druhu, v nemž dedičné právo Marie
Terezie na zeme české by10 »nejdrzejšim zpusobem « popír áno,
jest prý práce z péra »politického dobrodruha« J. E. Zschackwitze, jE'nž byl od r . 1738 profesorern dejín a státního pr ává .
v Halle. Spis ten vyšel hned po smrti Karla VI. r. 1742 ve Frei- ·
berku a autor jeho se podepsa1: Rochezang vQn Isecern. Teprve
r . 1749 narídili královští mist.održ5cí Čteští 10. listopadu co nej- prísneji, aby byl velezrádný pamflet tento verejne od kata spálen,

Jos. Volf:

~ V Č et n Ý chm est ech v Č ech ách s tt a lo. Pres
to se ale dlOSud ,mnoho výtisku knihy té zachovalo. l )
Trochu odlišne, ač v základních rysech stejne, vypravuje tuto
událost j,]ž Ferdinand Menčik ve svých Dejinách censury :~str.
120). Píše (podle d'Elverta), že sjJ stežovala r. 1749 ulomoucká
'lmnsistor, že vycházejí v Brne a v Oloillouci písničky a spisy pro
líd, jakož i kalendár'e, jež jsou plny vecí poverčivých, kterými se
-prostý lid ve svém jednání mnohdy ľídí. ) A záruveň prý byla
Tlpozornena vláda. jinýIh spisem, že treba podniknouti neco
k oprave censury. Roku 1746 byl vydáÍl Popis král. českého, ve
kt.erém dotknutu bylo il událost.í z r. 1745. Spisovatelem byl sv. p.
'Zschackwitz, jenž se tajil pod jménem Rochezang von Isecern.
Kniha objevlÍla se v Praze r. 1749, ale byla na nej vyšší rozkaz
·spálena a jméno spisovatele jejiho bylo pribito na šibenici. S ) Na
zprávu tu teprve ve Vídni chMli poznati, jakými pravidly se pražská censura Hdí, a tu zej'm éna ve vecech politických. Zároveň
byla zemská vláda vybídnuta, aby učinila návrh na opravu
~ensury. Zemská vláda na to odpovedela, že byla dosud censura
'politických spisu obstarávána komisí z vládních radu sestavenou,
kdežto duchovní spisy že censurovala konsistur. Ve svém návrhu
·na opravu vyslovila se pak proto, aby byly veškeré knihy ode,'zdávány napred politické svetské censure. Návrhy ty byly císal-OYTIOU r. 1750 schváleny.
IV.lenčík se odvulává na Aug. Fourniera, Hist.orische Studien
und Skizzen (Praha-Lipsko 1885) a tu na 3. dil: Gerhard van
~ Swieten aIs Censor '(str. 66!7) a proto je nutno, abychom si jeho
v-jvodu podrobneji všimli. J ehu líčení jest nej obšírnejší a budí
-dojem, že pracoval na základe puvodního tišteného i rukopisného
materiálu. Zároveií vysvitne prj tom í Menčíkova závislust na
.jeho výkladech.
'-C O Ž S

2

t) Výtisky jsou v pražské univ. i musejní knihovne. Mají je pravidelne i vetší šlechtické knihovny CLobkovická č. 14505 z Putzlať: herovy bibliotéky). Naši sberatelé 18. stol. je meli skoro vesmes, jak
"ukazuje seznam Pelcliiv nebo katalog knihovny Zlobického Cv oddílu:
ad historiam spectantia), jenž mel ,v ydání z r. 1746 a j.
2) ď Elvert, Gesch. des Bucher- u. Steindruckes, 1854, str. 220 ;
V o lf, K dejinám knihtisku v Louce a ve Znojme, Od HOTácka k Po·,(j yji, II., 1924/5, str. 147.
ll) ď Elvert, l. C., str. 149.
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Fournier piše, že F. - to je zkratka pro Freiherr-Zschack' ''vRZ - vydaJ pod pseudonymem Rochezang ,von lsecern Historische
"Ind Geschichtliche Beschreibung von Bóhmen ve dvou svazcích,
'Te Frankfurte a v Lipsku r. 1746. V této vypravuje spisovatcl
po krátkém historickém a mistopisném úvode podrobným zpu,sobern spor o český volebni hlas, osudy Prandauovy v,e Frankfurte' a vznik yálky o rakouskou posloupnost. K svému líčení
piíipojujc spisoyatel nekteré oficielni projevy Bavorska a Saska
:proti rakouským nárokum Marie Tevezie. Popis válečných událostí sahá až do r. 1745. Kniha tato objevila se v Praze r. 1749,
. I) čemž pražská yláda poslala oznámeni do Vidne. Nato obdržela
:l'epresentace a komora ihned naiízení, aby dala spáliti tuto knihu
a jméno spisovatele prlibíti na šibenici. Také mela býti do Vidne
:-rleleno, jakými normam~ se pražská censura Hdí, které osoby
-stojí v jejím čele, zvlášte pokud se týoe censury polit.ických spisu
.a jak by se mohla a mela také censura zlepšiti. Posledni naHzení byIo dáno i representacím rakouských dedičných zemí
tclekret dv. kancel. z 1. záií a 11. listO'padu 174H v arch. min.
"u litra ve Vídni).
Z Prahy šla odpoveď, že knižní censuru vykonává komise
vládních radu, z nichž dva m.a jí zkoušeti právnicko-politické
~pisy. Knihy duchovnlho obsahu jsou posuzovány a odsuzovány
konsistoi-i bez vedomi svetské komíse, což prý by se melo, jak se
zdá, odstraniti. Bylo by prý žádoucno, aby byla každá knrha, jež
prijde na hlavní mýtnici, zapečetena a prodej její aby neby} pred
prohlídkou svetské klomise pod prísným trestem povolen. Dubrozdání toto je z 18. prosince 1749. Jako členové dosavadni komise ,isou jmenováni: Kavel Gothard hr. Šafgoč, predseda, Josef
V ácI. hr. Sporck, Jan Frant. z Golču, Jan VácI. z Vraždy, Frant.
Ant. z NeHu a z Neuberka, piísedící. Podle Hofschematismu
z r. 1740 trvala kor.nise v tomto složení již r. 1740.
V ďalším vypravuje Fournier (str. 68), že to, co se stalo
7 Pl'aze, se opakovalo ri ve Vídni. Objevily se tu r. 1749 Lettres
d'un Seigneur Hollandois a un de ses amis, které cisarovn u
a její dedické právo ostre napadaly. Vypravuje o tom Wiesner4 )
(na základe dv. ďekretu z 20. VI. 1750).
4)

J 847, str.

A. Wiesner, Denkwiirdigkeiten der osterreichischen Zensur
III, nevyslovuje se určite, kde k spálení knihy došlo. Píše,
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]os. Volf:

Chci zde proti Fournierovi ukázati, že popud k stihání knihy;
R0chezangovy nevyšel z Prahy, nýbrž z Vídne a že veta Svátkova
o pálení té knihy v četn ýeh mestech v Čechách jest pouhou okra.sou jeho líčení.
Fournier praví, jak bylo uvedeno, že se Rochezangova kI1:ha
objevila v Praze r. 1749 a že pražská vláda podala o ní zpráv\ldo Vídne. Tomu však podle archivních dokumentu, zachovaných
sice jen úryvkovite v archivu našeho ministerstva vnitra, tak ne- bylo. Zachovaný dv. dekret z1.listopadu 1749 nemá žádných
predchozích aktu a také se sán1 na žádná priora neodvolává ~
Jeho znení jest zcela všeobecné a není v nem podkladu k domnence-, že by byl bin; al vyvolán nejakým udáním z Prahy_
V tom prípade byl by se j,iste zmínil o aktu pražské reprE-sentacea komory,_který by byla tato do Vídne zaslala. Již tento vnitrníduvod, čerpaný ze samého dekretll, mluví proti tomu, že by byl
vyšel popud k stihání knihy z Prahy.
Dv. dekret z 1. list. 1749, pretištený u Rieggra,5) byl vydán
ye dvorni knihtiskárne vdovy po Karlu }"'rant. RosenmiilleTuvl. ct
rozeslán representací do všech kraju. V archivu našeho ministerstya vnitra jsou zachovány pouze 4 zprávy krajských hejtmanú,.
že učiniJi zadost dekreiu, ale že ani jediného výtisku zakázané
knihy nenalezli. Z aktu nevysvítá, jestli i z ostatních kraju došly
podobné nebo jiné zprávy a také relace ke dvoru, predepsaná
dvor-ním dekretem, tu není. A il současný obal nemá nijakých
záznamu {) více akte ch , než které jsou uvnitr. Zdá se tudíž, jakD
by byla celá vec usnula. O pálení knihy v Pl'aze nebo ve mestech
po Čechách není v tomto aktu ani zmínečky.
Knížka, o níž tu jde, má dlouhý titul:
Historische und Geographische Beschreibung des Kan'greiches BahejIn, in sicll haltend dessen alte Ein,vohner I H ertzoge'
že byla Rochezangova kniha u všech knihkupcu vyhledána, kate m
?pálena a jméno spisovatelovo na šibenici phbito. Duvodem zákazubyly urážky ruzných korunovaný ch hlav a slavných císaru (uvádí
úryvek ze zakazovacího dekretu). - Protispisem, taktéž pseudonymním, jest Zellante, Andenken aller von Zeiten des von Chur-Baiere n
usurpirt en nohmen und der unter dem franzosischen Joch gestanden en Prager Städte vorgefallenen Begebenheiten L-II., Lipsiae,
1743, 8 0 •
5) Riegger, 1·i aterialien zur altcn u. neuen Statistik I, 1787, str. 57 -
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ati, že popud k stihání knihy;ž z Vídne a že veta Svátkova
v Čechách jest pouhou okra-že se Rochezangova kn:ha
:á vláda podala o ní zpráv1;l.
lch dokumentu, zachovaných
ministerstva vnitra, tak ne- topadu 1749 nemá žádných
a žádná priora neodvolává._
lení v nem podkladu k donejakým udáním z Pr.a hy o aktu pražské reprfscntace
.ne zaslala. Již tento vnitfnÍ'·
mluví proti tomu, že by byl

0,

f·

tený u Rieggra,5) byl vydán
rlu Frant. Rosenmiillel'ovi ct
V archivu našeho ministerzprávy krajských hejtmanll.,i jediného výtisku zakázané
:;tli i z ostatních kraju došly:
'elace ke dvoru, predepsaná
lčasný obal nemá nijakých
IU uvnitf. Zdá se tudiž, jako
iliy v Pl'aze nebo ve n18stech
mínečky.
~

titul:
Beschreibung des Konľ g
n alte Einwohner I H 8rtzoge'

knihkupclt vyhledána, kate m
nic i pribito. Duvodem zákazu av a slavných cíSafU (uvádí
rotispisem, taktéž pseudonymZeite-n des Von Chur-Baiere n
l franzósischen
J och gestanegebenheiten L-II., Lipsiae,
neuen Statistik I, 1787, str. 57 .

.u nd Konig-e I in den alten und neuen Zeiten, Lage, B~schaffe~~
heit, Handel, Gräntzen, Gewässern, Gebiirge, Provintz18n, .Reh_gion, Abgotterey und Bekehrung, Hegierungs-1Torm, .Ge~chíehts
Bchremern u. a. m. N ebst e1ner grundlichen, und mIt den vornehnlsten actis publicis bestärckten N achricht, was mit der
wichtigen Streitigkeit wegen der Bohrnischen Chur-Stimme vorgegangen, und was bey der jetzigen Veränderung in Boheim anmerckenswiirdiges passiret. Anes und jedes aus den bo--sten N achrichten, Diplomatibus und andern Urkunden zusamen gez,)gen,
von vielen Irrthiimern gesäubert, und mit einer accuraten LandCharte versehen von Rochezang von Isecern. Historia perspicuitate
.et brevitate non quicquam habet antiquius. Freyburg 1742, 4°,
6
str. [4]
196, m. 1. )
".
Druhý dil vyšel pod názvem: Historische und Geographísche
Beschreibung des Konigreiches Bo'heim, Z weyter Theil, worin
.die neuesten Begebenheiten dies es Konigreichs, von dem Tode
des Kaysers Carls VI. an bis auf den heutigen Tag I griindlich
und unpartheyisch vorgetragen von Rochezang von Isecern.
7
200, t. 1. )
.Franckfurt und Leipzig, 1746, 4°, str. [4]
Mimo to však vyšelL dil v úprave 2. dílu r. 1746 ve Frallklurtu a Lipsku, po druhé, pod názvern:
.
Historische und Geographísche Beschreibung des Konig.,.
reiches Boheim, Erster Theil, worin Dessen alte Einwohner I Re,genten I Schicksale I Religion und andere Merckwiirdigkeiten,

+

+

6) N ázev tento jest u Zíbrta, Bib!. Č. Hist. I, č. 1708 nepresný.
Vydání s t. zv. druhým titulem, neexistuje. Tamže II, č. 2842 je titul
zkrácený. - První referát vyšel podle Zíbrta I, č. 1708 v Góttinger
.Gelehrte Zeit. 1742, str. 558. - Pouhý odkaz (pro r. 1742) je u D. Nic.
Hier. Gundlinga, Ausfiihrl. Discours ii"ber den vormalichen u. itzigen
'Zustand der Teutschen C~lurfiirsten-Staaten, Franckfurt u. Leipzig,.
1747, 4°, str. 506 (ein sogenannten Rochezang von Isecern).
7) 2. díl vyšel podle Rieggra, Materialien I, 1787, 49 v nemnoho
výtiscích také pod titulern: Die allerneueste Historie des Kónigreiches
Bóhmen von dem Tode des Kais. Ka.rIs VI. Fr. u. Leipz., 1746, 4°. Podle téhož vyšla r. 1741 podobná kniha: Kurze geogr. Beschreibung
des Kgr. B6hmen, Fr. u. Leipzig, 1741, 8°, již charakterisuje jako teitel
Schmierereic.
To opakuje .....Veber, Litteratur der Deutschen Staatengeschichte I.
Leipzig, 1800, str. 364, č. 88 a Ružička, Spor o český hlas, Č. Čas. Hist.
VIII, 1902, str. 4.
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oowol älte.rer aIs neuerer Zeiten, aus den besteu Nacl111chten".,
Diplomatibus und andern Urkunden gr'undlich und unpartheyisch.
vorgetragen, und mit einer accuraten Land-Charte versehen vou :
Rochezang von Isecern. Franckfurt und te~pzig, 1746, 4°, str ..
[4]
196, m. 1.
Pokud se týče ceny knihy, muže vezeti jeji význam pouze"
v líčení současných událostí, pro než jest duležitým pramenem_
Joh. Steph. !Piitter neuvádí 8 ) ji sice ' ve své priručce (Vollstän-·
digeres Handbuch der Teutschen Reichsgeschichte, 2. Aufl., Gättingen, III, 1772, str. 1130) a dovoJává se pH skicování českých.
pomeru jednak J. D. Ohlenschlagera, Gesch. des Interregnums
(I-IX, Fr., 1742/6, 4°), J. J. Mosera, Staatshistorie Teutschland '
unter del' Regierung Kaiser Karl VII. (I-II, Jena, 1743/44, 8 ) r<
téhož Beitrag zu dem neuesten Staatsrecht (174:6, 8°) a Genealo-·
gisch-histor. Nachrichten (II, 489). Pres to nelze líčení spisovatelt~'
Popisu o válce v Čechách jen tak prezírati. To vytknul již AdVoigt. 'P ro dobu starší jest ovšem pouhou kompilací, jež prozrazuje mál~ vecného vedení, jak se vyjadruje Riegger. Ale i kdyi,
bychom prijali do značné míry jeho úsudek i odsudek, že jest
skorem vše do slova prevzato z Balbina, Hiibnera, Pällnitze a j.9) ,.
nutno prece vyzdvihnouti základni rys celé práce, totiž jeji affront
proti habsburským nárokl"tm na trun český a její zdurazňováni
volitelnosti českého krále. Proto ji odsoudila Vídeň a proto se
proti ní postavili jesuitští i vládni historikové. U nás to učini i
první jesuita Bernardin Erben (N otitia,e illustris regni Bohemiéle"
I, 1760, str. 30), jenž charakterisuje Rochezanga (= noroen com-·
mentitium) z 1'. 1746 takto: Etsi autor profiteatur, hanc historiam.
optimis e documentis 88se desumptam, ,i n multis tamen non solum

+

Ú

8) Sdílí však jeho stanovisko, že v Cechách primogenitura nikdy
neplatila.
9) Oba domnelí aut o.ri , Zschackwitz i Moser, byli kompilatofi, prvý
vetší druhého, pokud se týče jejich hist. spisu. Srv. co praví o PTvém
již Piitter, Lit. des deutschen Staatsrechtes I, str. 363: J. E. Z. wa r
schon ein Mann von mehr als 40 Jahren tl. schon viellerlei Stellell:
duchgewandert, als er 17JI eine Einleitung zum teutschen Staatsrechtedrucken IieB, die aber nicht das Gliick hatte, durch Griindlichkeit und
ZuverläBigkeit sich zu empfehlen. Seine weiteren SC:1icksale haben ihn
seitdem noch bekannter gemacht, aber seine zahlreichen Schriften, gOmeist in historischen Kompilazionen bestehen, ha-ben ihm wenig Ehregebracht.
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den Destell NacllI'ichten ~ .
rr-ändlich und unpartheyisch.
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e vezeti její význam pouze '
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ve své p:ľÍručce (Vollstän~hsgeschichte, 2. Aufl., Gät-vá se ph skicování českých_o
., Gesch. des Interregnums.
, Staatshistorie Teutschland",
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recht (1746, SO) a Genealo-~es to nelze líčení spisovatele'
~ezírati. To vytknul již Ad~
lhou kompilací, jež prozraadruje Riegger. Ale i kdyŽ"úsudek i odsudek, že jest
~, Hiibnera, Pällnitze a j.9) "
celé práce, totiž její affront
český a její zdurazňovánf
dsoudila Vídeň a proto se
istorikové. U nás to učini t
lale illustris regni Bohemiae-Dchezanga (= nomen compruf1teatur, hanc historiam'
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Čechách primogenitura nikdy-

Moser, byli kompilatofi, prvý
spisu. Srv. co praví o prvém
tes I, str. 363: ]. E. Z. war:n u. schon viellerlei Stellen.:
~ zum teutschen Staatsrechte
ttte, durch Grundlichkeit und
reiteren SC:1icksale haben ihn
ine zahlreichen Schriften, sa:hen, haben ihm wenig - Ehre-

hallucinatur, sed saepe et calumnias et men dacia recens~t; undemeritas dedit poenas, quibus pr:im.um liber ex librariorum manihus excussus, et turn Pragae a cQrnifice in p&gum conjectus fuit.
Opatrne se ~yjadruje o Popisu a jeho spisovatelovi ·iJ Juh.
Friedr. Seyfart, Entwurf einer allerneuesten Beschreibung des
Konigreiches Bähmen (Frankfurt u. Leipzig, 1757, 4°), kdež praví-autor v predmluve o Rochezangovi toto: Rochezang ist in den Qrt
Beschreibungen kurz und viele beträchtliche Oerter sind gar ausgelassen (pfi srovnání totiž s Vogtem, Das jetzlebende Kgr. _
Bähmen). Nächstdem hat er wegen seiner freyen Schreib Art im
historischen Abschnitt und manches offenbar falschen Vorbringens
die Ahndung des k. k. Hofes sich zugewg;en, und die Wegnehmung des Buches hat solches sehr rar gemacht. Znovu dotýká se pak
11 pásmu líčení Rochezangova Pupisu na str. 64, kde píše, že byla_
_
kniha, jak se pravÍ, pro svuj proticísarský ráz spálena (allein es
- ÍEt wegen verscb}edener dem k. k. Hofle misfälligen Ausdr-ucke ·
und Erzählungen in allen kais. Erblanden verboten und gar dem
Vernehmen noch verbrannt worden).
Pu-sobí zajisté podivení, že kniha, popÍrající dedické nároky Marie Terezie na Čechy a vydaná r. 1742 a znovu r. 1746, byla
teprve r. 1749 jako velezrádná zakázána. Rozšírení vydání z 1'._
1742 mohlľ bychom si ovš'em vysvetliti vpádem bavorského a francouzskéhu vojska do Čech a obsazením Prahy, kde se pod jeho
záštitou provádela pomocí tisku propaganda ve prospech Bavo1'ska. Po odchodu neprátel zustala tu však Rochezangova kniha,
aniž by dušlo k její konfiskaci, což prekvapuje potud, že byly
príbytky nekterých šlechticu prohlédnuty a závadné veci konfiskoVáI1Y. Ješte více prekvapuje však rozšírení druhého vydání, které
se yyskytujesnad ješte více než první. Vysvetlení hledám pouze.
v jeho nenápadném názvu a v neorganisační soustave censury,
která nemela ješte té pronikavosti jako pozdeji, a která puzbyla,
snad vIivem válečných událostí, mnoho na své ostrosti, s jakou:
vystupovala na pr. vletech dvacátých 18. stol. za Karla VI. Protu-mohl se sedm let n\~bo aspuň 3 léta v dedičných zemích rakouských
prodávati Rochezanguv Popis, namí:f-ený proti nárokum Marie
TeI'ezie.
. Kdo vídeňské vládní. knihy na tutu kn-ihu upozornil, llenl"
- znamo. Censura, jak s~ zdá: to nebyla. Byla vyslovena pouze do-v
k a, ze
v
tk
... · '1 sv. p. I-etras
) " v Olomouci. Opakuje ji znovu
mnen
.a ~ UClnl1
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FeI. Freude J O), když se obírá svetovým názorem Petrašovým, jak
· jej vysluvil v stati: l' Von der Erfind ung <l, vydaném v časopise
»Probe einer neuen Zeitung«, který vycb.ázel f. 1764 nákladem
akademie v Augšpurce, jejÍlnž presidentem p.etraš byl. Ve výmeru
l a výčtu toho, co je neslušného, praví totiž Petraš toto: »Zum
Unanständigen zählen auch die Karikaturen und SchmähbHder:
das Feuer gehart zu ihrer VBrnichtung, da eine "\Viderlegung
ihnen nur unverdientes Andenken erwer-ben wiirde «. A podobné
názory mel Petraš také o literárních výtvorech pulitického rázu
- čiH domnenka o puvodu udavačství se strany Petrašovy není nepravdepodobnou. Nápadné by však pŤi tom byl0, že n epr onesl
-o t-éto nebezpečné knize ve svých olomouckých Monatliche Ausziige alt- und neuen belehrten Sachen I, 5. St., 1747, str. 476
,~8vé mínení, když ji v seznamu nových knih pod zkomo~eným
· heslem uvádí (Rochkezang v. Jestezern, Beschr. des z Kanigr8l~ches
Baheimbs. 2. Th., 4°, Erf. u. Leipzig, 1746). Zdá se mi! prec jen
pravdčpodobnejší, že zjištení podstaty Rochezangova popisu se
_stalo ve Vídni, odkud vyšel také popud k pronásledování spisovatele
a lc zabavení výtisku.
Puvodni ráz úredního šetrení jest totiž zachován u Tom. Ign.
, BV. p. z Packu (Supplt~mentum codicis Austriaci V, Vídeň, 1777,
-str. 471), kde jest i dv. dekr,et z 1. list. 1749 poprvé vytišten.
Úvodní odstavec dodává vzniku a počátku vyšetfováni zcela odlišný ráz než jak se jeví u Fourniera a u j'eho následovníku.
TIekret obsahuje proste oznámení, že vydal kdosi pod falešným
· jménem Rochezang v. Isecern historicl~ý a zemepisný popis Čech,
<jellŽ obsahuje skoro hlavne proti arcidomu rakouskému a proti
oprávnenosti nástupnictví jeho v zemích českých namírené hanebné urážky a jenž se od vídeňských knihkupcu volne prodává.
Potom následuje zápoveď knihy a tresty, kdož by proti cís. roz~ kazu jednal. K tomu se pripojuje dutklivé napomenutí censorum,
aby dbali prísnej i a pozorneji svého úradu a nedali se klamati
nevinným ná zvem; jinak budou pŤÍsne potrestáni.
Ponevadž se forma dekretu u Packa od dekretu, zaslaného
do P rahy uchyluje, uvádím oba vedle sebe:
10) F. Freude, Eine verscholtene Schrift des Freiherrn v , Petraseb
Zeitschr. des mähr. Landesmuseums VIII, 1908, str. 135. Svilj pramen
:neuvádí.
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rým názorem Petrašovým, jak
ind ung « , vydaném v časopise
tý vycházel r. 1764 nákladern
.dentem Petraš byl. Ve výmeru
Ira ví totiž Petraš toto: }) Z um
'lrikaturen und SchmähbHder:
~htung, da eine \Viderlegung
erwerben wiirde «. A podobné
ich výtvorech politického rázu
i se strany Petrašovy není nek: pri tom by 10, že n epr onesl
olomouckých Monatliche- Aus,chen I, 5. St., 1747, str. 476
l0vých kliih pod zkomoleným
:ern, Beschr. des z Konigr~iches
:ig, 1746). Zdá se mil prec jen
;taty Rochezangova popisu se
ud k pronásledování spisovatele
jest totiž zachován u Tom. 19n.
iicis Austriaci V, Vídeň, 1777,
1. list. 1749 poprvé vytišten.
počátku vyšetfováni zcela odrniera a u jeho následovníku.
že vydal kdosi pod falešným
)ricl~ý a zemepisný popis Čech,
arcidomu rakouskému a proti
zemích českých namHené ha(ých knihkupcu volne prodává.
. tresty, kdož by proti cís. rozdutklivé napomenutí eensorum)
~ho úradu a nedali se klamati
prísne potrestáni.
l Pocka od dekretu, zaslaného
'redie sebe:
Schrift des Freiherrn v, Petraseb
VIII, 1908, str. 135. Svuj pramen

Pock V, 1777, str. 471:
Verbotenes Buch. Den 1. Nov .
1749. Anzuzeigen. Es wiirde ein p
unter dem N amen Rochezang
von lsecern heraus,gegebene historische und geographische Be-"chreibung des Konigreiches Bäheim, welche faEl meist wid~r
das durchläuchtigste Erzhaus
von Oesterreich, besonders, in der
Erbfolge, viel Schändliches und
Aergerliches in sich enthalte, von
den h i e s II gen Buchfiihrern
llnbedenklich verkaufeL

Obwohlen nun dieses von
einem hirnlosen Kopfe herfliessende 'Verk an sich ketm e Zudicksicht verdienete; So hätten
gleichwohl Ihre k. lL Majestät
tn Ansehung, daB eben auch
darinnen verschiedene gekrontBt
Häupter u. glorr.eiche Kaiser
mit vieler Aergerni13 angegriffen
wiirden, der en erworbene EIne
und Hochachtung, jedoch durch
einen so schlechten 1lenschen,
bAy der Posterität Jn IDeiJne Verkle-inerung in Geg·enhaH der darunter steckenden grUndlOSen
und gänzlich erdichteten verleumderischen Ausdruckungen
zn setzen seyo, allergnädigst re-

Dv. dekret, guberniu zaslaný :
Maria Theresia etc. VV ohlgebohrener, Hoch- u. \Vohlgebohrne, VV ohlge-bohrner, Gestrenge,
Liebe, Getreiie; Es wiJrd ·eine
unter dem N ahmen Rochezang
v. Ise'Cern heTausg~egebene ,Historische und Geographische Beschreibung Unseres Erb-Konigrei ehs Boheimb, weI che fast lnei~
stens wieder das Durchlauchtigste Ertz-HauB von Osterreilch,
besonders in der Erbfolge v1e1
schänd- u. ärgerlicheSl in si'c h
enthaltet, von denen Buchfiihrern ohnbedencklich verkauffet.
Obwohl-en nun d1eses von
einem hirnlosen Kopff herflieBsende W 'erck an sich selbsten
keine Zuriicksicht verdienet ; So
haben Wir gleichwohlen in Ansehung, daB eben auch darinnen
verschiedene gecronte Häubter
und glorreiche Kayser miJt vieler Ärgerniis angegrieffen worden, deren erworbene Ehr und
Hochachtung jedoch in Gegenhaltl l ) deren daruntersteckenden grundlosen und gäntzlic~
erdichteten Verläumbderischen
Ausdruckungen durch einen so
schlechten Me·n schen bey der
PQsterität in keiner Verkle~ne
rung zu hinterlassen ist, aller-

11) V konceptu gub. výnosu z IO. listopadu 1749, jenž má p oz námku: ~ ad imprimen,dum 4:, stojí místo Gegenh~ lt sloV'o »Gegentheil «,
co ž se opakuje také u Rieggra.
Sborník ved právních a státllích XXVII. 1.
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solviret, daB vor allern dies es . gnädigst resolviret, daB vor allen
Buch hey den sänuntlichen dieses Buch bey denen sammentBuchfiihrern a II h i e r aufg·~ lichen Buchfiihrern dort Landes
suchet, durch den Scharfrichter a ufgesuchet, durch den Scharfoffentlich verbrennet und der richter lQ[fentlich verbrennet und
N am·en des sogenannten Ver- der N alunen des so genannten
faBers an den Galgen geschla- Verfassers an den Galgen gegen, kiinftighin aber ihren schlagen, kiinfftighin aber ilinen
Buchfiihrern soťhanes Buch Buchfiihrern sothanes Buch
weiters zu ve-rschreiben und all- \veirters zu verschreiben und eÍlnhier einzufiihren oder zu ver- zufiihr-en oder zu verkauffen
kaufen, unter SOtllst erfolgender unter sonst erfolgender empemphndliche-ll Strafle gänzlich findlichen Straff gänzlich ververboten, auch diese Ihrer Ma- botten, au ch diese Unsere Allerjlestä~t allerhoc'hste Hesolution hochste resolution denen Zeider hiesigen Zeitung einge- tungsblättern eingedriicket werden soHe.
drucket werden solI.
W ornach ilir also das weiter~
vVo im iibrigen Ihre k. k. :Maj.
auch gewollet sind, den Censori- schon vorzukehren wissen, iibdbus allhier nachdriicksamst mit- gens aber, was fiir eine Norma
zugeben, wie sie kiinftighin Bine in Censurirung deren Biichern
mehreI'le geflieHentliche Obdacht beobachtet werde, auch was fiir
hierbey
bestellet
auf dm'ley einfiihrende Biicher Persohnen
zu tragen und nicht bloB allein seyen, des nächstens anhero gedie de ordinario sehr unschuld~g horsamst einberichten werdet.
bemerkte Titel und Rubráken, ' Und Wir verbleiben anbey mit
sondern auch derselben Innhalt Kays. Konigl. Gnaden Euch
anzusehen und d urchzugehen, wohl gewogen.
Geben in U n8'erer Stadt Wien r
einfolglich derley schändliche
den
1ten Monaths Tag 9bris int
Aergernillen, wie im casu praeSiebenzehen
H undert Nieun unď
senti geschehen, aus dem PubliVierzigsten,
Unserer Reiche des
co bey ansonst zu gewärt.ÍJgen
babender schwersten Verant- Hungar.isch- ~. Bäheimischen
wortung hinweg zu halten ha- in Zehenden J ahre.
Maria Theresia mp.
ben.
Friedrich
Wilhelm
Graff
'iVien, den 1. Nov. 1749.
Ha ugwitz mp.
Ad mandatun1 Sacrae Caesareo-Regiae Majestatis proprhllll
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Ligst resolviret, daB vor anen.
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:lhenden J ahre.
Hia Theresia mp.
iedrich
Wilhelm
Graff
?;witz mp.
_ mandatunl Sacrae Caesalegiae Majestatis proprhlln

Carl Maximil. v. Kranichstädten mp.
fpraes. 8ten 9bris 1749/.
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Gubernium rozesialo již 10. list. 1749 tento cís. dekret na
všechny krajské úrady, a pripojilo k nemu tento. dovetek12) :
»Die koniglichen Herren Kr1eishauptleute ·werden daher dieser
allerhochsten Resoluzion gelnäB den gesammten Magistraten und
Oertern, wo einige Buchfiihrer befindlich, daB sie mit aUer Behutsam- und Verschw1egenheit jene durchsuchen, und die antref,fende
Exemplar,j a des .gem eldt'8n Buchs durch den Scharfrichter offentlich verbrennen und del' l\1:agistrat einer jeden k. Kreis- oder in
des sen Ermanglung ansehnlicherer konigl. Stadt, den N amen des
Verfassers an den Galgen anschlagen zulassen hätte, mit N achdruck mitzugeben, sodann aber per patentes den gesammten Buchflihrern die weitere V,erschreib-, Einfuhr- oder Verkaufung sothanen Buchs gänzlich unter sonsIt, erfolgender €'lTIpfindlichen
Strafe zu verbieten und endlich wie alles dies es befolget, dann "Ob
und wo einiges éLerley Exemplare gefunden und verbr,e nnet WrQirden, allhero zu berjchtell haben. Geben Prager SchloB den 10.
Nov. 1749.
Domnívám se, že byl Popis v Čechách dosti rozšíren, poneva.dž mohl býti za vpádu bavorsko-francouzského vojska do Čech
volne šíren. Ba je možno, že je tu jistá souvislost stímio vpádem
čili že šlo, abych užil dnešního výrazu, o prúvodce po Zlemi oeské
i jejích dejinách, jenž mel poučovati vojenské :iJ civilní osoby o nové
zemi kurfirta bavorského. A tomu účelu kniha znanlenite vyhovovala. ~ro Marii Terezii! byl vlastne nebezpečnÝ1n pouze dodat.ek
prvniho dilu (Nebst einer griindl,ichen . .. Nachricht), jellŽ popíral
její právo na trun český.
Pridaná mapa k Popisu souvisela patrne také s válečnou
situacÍ. A agitační ráz knihy čili její obliba j,eví se dodnes v mnoha
zachovaných výtiscích ve verejných i soukromých knihovnách.
Pri tom dlužno vytknouti, že není jasno, proč se v Čechách
dv. dekret .z 1. list. 1749 eelkem jen liknave provádel. Nelze sice
pochybovati, že jméno Rochezangovo bylo pril)ito jak v Čechách
v Praze, tak na Morave v Brne na: šibenrc.r, a že tam dlouho viselo,
jak nám svedkové z let šedesátých a sedmdesátých potvrzují, alt'
1

J2') Riegge r , TvJaterialic n J, 1787, 58.
fi*
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zvláštního dúrazného pátrání PO knize U knillkupcu ve forme razzie, jak se to pfi jiných príležitostech dálo, nebylo nebo není aspoň
o nem zpráv. Snad tomu zabraňovaly wUečné události, snad i rozvaha, že byly veci j:iž dávno ve prospech :Marie Terezie vyrešeny.
Nicméne Iz'8 míti za to, že četná naŤÍzení eensurní z let paéLesátých
(10. L 1749, 22. IX. 1749, 25. VI. 1751 ad.) jsou v pHmé souvislosti s tímto šetrením, jakož jest vUbec jisto, že nová úprava
censurní vychází z podnetu, jenž byl vyvolán rozšírením knihy
Rochezangovy v Rakousku.
Pusobí zajisté podivení, že si ve Vídni teprve po 7 lete'Ch
antidynastického rázu Popisu všimlí. A l~e ze záveru dv. dekretu
souditi, že to nebyli censorlL, kterí na tuto závadnou kni!hu upozornili, nýbrž že to byl kdos, stojící mimo okruh censorský, nebot
se tenlto posl'e dnim dostává dutky, že svúj 'úfad zastávají príliš
1ehkonlyslne, dávajíce se klamati zdánlive nevinným názvem. A
zdá se, že platí tato výtka pouze vídeňským eensorúm, nehoť se
v dv. dekretu do Čech poslaném neopakuje. Proto nebyl po,ložell
na vyšetrování v Čechách tak veliký duraz, jak by se jtiste bylo
stalo, ikdyby byl vYšiel popud k stihání tohoto spisu z Čech.
Podobne jako s Popisem naložila cís. vláda s knihou: ' Lettres
ďun seigneur Hollandois sur les droits, interHsts et les <1ifferentes
vues particulieres des Puissances belligerantes, 174:7, jak ukazuje
reskript z 20. VI. 1750 (d'Elv,srt, str. 149).
Všímneme si nyní podrobneji, jak se pseudonym spisovateluv v dosavadní literature luštiJ. a pro č se tak činilo. Jds pfi tom
pouze o' dva muže, kteŤÍ tu pT1cházejí v úvahu: o Jana Ehrenfrieda Zsc~ackwitze nebo o Jakuba Mosera. Pro prvéhO' je vetšina,
pro druhého menšina a to pauze v dobe starší.
U nás povšÍmnul si ~nihy Rochezangovy po prvé Frant.
·ľ\fart. Pelcel v·e své »Kurzgefante Geschrichte von Bähmen « (1774,
str. 648), uvádejo ji msz'1 dejepisnými knihami jako pram~en svých
dejin. Zdá se, že jest to údaj z druhé ruky, ponevadž se domnívá,
že vyšel 1. a 2. díl současne r. 1'742,; vydání z r. 1746 vubec
nezná a jméno spisovatelovo neluští.
Druhé vydání Pelclových Dejin (1779, str. 776) zná sice JIZ
i 2. vydání kníhy , Rochezangovy, ale pravého nebO' domnelého
jména spisovatelova také ješte neuvádí. Teprve ve 3. vyd. (II,
1782, str. 1008) píše: Hochezang von Isecern 171G. G es ch ri eben v o II Tse h a c k w it z. Syého pramene pro' toto tvrzenÍ
neudává.
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Touto poznámkou objevuje se po prvé u ná;:; 1'. 1782 Tschackwitzovo či Zschackwitzovo jméno v literature. A zdá se, že bylo
tehdy Pelclovi ješte neznámo, že tu jde o zapovez·e nou velezrádnou knilhu, o které nekolik let pred 3. vydáním psal Tom. Y.
Päck v dodatku k dílu: Codex austriacus (V, 1777, str. 471), kde
otišten, jak hylo shora uvedeno, dv. dekret , z 1. listopadu 1749,
vydaný proti knize Rochezangove.
Pelclovo tvr~ení zdomácnelo v Čechách zvlášte váhou hlasu
Rieggrova,ia) jenž se pri prHtisku dv. dekretu z 1. listopadu 174H
výslovne na Pelcla odvolává,14). a v Nemecku autoritou WebrO'6
VOU. 15 ) Na onoho či tohoto. odkazují pozdejší dejepisci Krones/ )
18
Hužjčka/ 7 ) Holzmann-Bohatta ) a j.
13) Verzeichnísz einiger gedruckten IHilfsmittel zu einer pragmatischen Landes-, VoJks- und Staatskunde Bohmens. Materialien I , 1787,

str. 49.
14) Tamže, str. 56 / 8 . Mohlo by se zdáti, že tvrzení Rieggrovo je
založeno na jakýchsi aktech gubernialních, ku kterým mel vs s·v ém
Ltr-cdním postavení jakožto gub. rada prístupu. Pochyboval bych však
o tom, ponevadž se jednak odvolává na Pe1cla, jednak na Piittera,
aniž by se zmínil jen SltlVkem o archivním materiálu.
15) Carl Gott!. V/eber, Litteratur der Deutschen Staatengeschichte
J. 1800, Č. 88, str. 36-+, kde uvádí ovšem i druhé mínení. (Man gab
aueh Joh. Jac. Moser als den Verfasser an).
1(J) Krones, Handbuch der Gesch. Osterr. IV, 1881, str. 3 19, pzn.:
Rochezang v . Isecenlj (Pseudonym; der eig. Autor J. Elu. 'Zschakwitz; auch Jak. Moser wurde fúr den Verfasser gehalten). Pri zmÍnce
o konfiskaci odkazuje jako ostatní n<l! Rieggra. V GrundriB der
osterr. Geschichte 1882, str. 762 uvádí jako nejduležitejší sOUČaSll)ľ
spis pral 1. 1741/8 podle Pe1cla Rochenzanga a vykládá toto jméno
jako pseudonym Zschaekwitzuv. K tomuto protira.kouskému spisu pľi
dává další poukazy na HO'fmayrl1v Taschenbuc~1 1832, str. 86 ad.,
Vehse VII, str. 159 a Arnetha II, kap. VII, str. 220, kde se eitují
ukázky z pametí českých exulantu, jež jsou silne prehnány, jak
Krones poznamenává.
17) Jo.s. RtlŽička, Spor o český hlas pred volbou cí s. Karla VII.
v l. 1740-42. Č. Čas. Rist. VIII, 1902, str. 4 : Ve zvlášte o.bšírné, aoČ
neprehledne zpraeova~é části jedná se o témže sporu ve spisu: Hist.
u. geogr. Beschreibung... obojí pod pseudonymem Rochezang v.
lsecern. Krones' pričítá dílo to J. E. Zschackwitzovi; zdá se však, že
a spoň druh:)ľ díl byl sepsán od nekoho jiného .
18) Rolzmann-Bohatta, Deutsches Pseudonymen-Lexil<on, 1906 ,
str. 237, s. v.: Zschaekwitz, Johann Ehrenfried (podle Vlebra).
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Kdo jest tento Jan Ehrenfried Zschackwitz, jehož kniha mela
býti katem verejne pálena a j,e hoi jméno melo býti, ovšem v zahalHné roušce Rochezangove, na šibenici pribito?
J. E. Zschackwitz je podle vš'eobecné tradice potomek čes
kých exulantu a je proto jiste príznačno, že se staví proti právu
Habsburku na zeme české. Narodil se 15. července 1669 ve vol'arském domku Koesen u :NaumJiurka. 19 ) Otec Jeho! byl tam
tehdy správ Cie voru CFloDverwalter); pozdeji stal se kurfiftským
saským vrchním správcem voru v Z,eitzu, maje prikázán dozor
nad vory na rekách ,saale a Elstere. ZemreI tu r. 1688. Podle
rodinné tradice byl predek jeho Jirí Čakvic, jenž odešel pro náboženství z Čech do Saska. Jeho bratr J'i:ľí Jan Čakvic z Bohušic
zustal prý v Praz8, prijav tu víru katolickou. 20 )
Životopis jeho podali:
Joh. Jac. Moser, Lexicol1 derer jetztlebenden Rechts-Gelehrtenin Teutschland, ,;v elehe die R echte offentlieh lehren, Ziillichau, 1738,
str. 143/4 (zcela krátce) ; D. Gottlob August Jenichens Uupartheyische
N a.chrichten von dem Leben und denen Schriften der ietztlebenden
Rechtsgelehrten in Teutschland. N ebst Anm erkungen tiber des J oh.
Jac. ľ\tf:o-sers Lexicon der ietzlebenden Rechtsgelehrten, Leipzig, 1739,
m. 80, str. 234/40. Tento nejobšírnejší životopis ZScll.-ltV pochází asi
prÍ1no z jeho péra. J oh. Christ. v. Dreyhaupt, Pagus neletici et nudzici, Oder Aushihrliche diplomatisch-historische Beschreibung des zum
ehemaligen Primat und Ertz-Stifft, nunmehr aber durch d~n westphälischen Friedens-SchluB secularisirten Herzo-gthum Magdeburg geharigen S.aal-Creyses, II, Halle, 1750, Č. 682, str. 755i6; uvádí 50 prací
Z-ových, z nichž je poslední: Erläuterte teutsche Alterthiimer 1744;
pseudonymu jeh.ol Rochezang nezná. Riegger, Materialieni zur alten
u. neuen Statistik v. Bahmen I, 1787, str. 56 uvádí životopisná data
Zschackwitzova podle Piittera, Lit. des deutsc:1en Staats.rechts I. T.,
str. 363, jenž se drží opet Jenichena. - V ýčet spisu v Zedlerove
Universallexikonu, na nemž spočívá i Jacher, Allg. Gelehrten-Lexikon
1751, 4~, str. 2232, jeniŽ čerpá jinak z Jenichena. Wilh. Schrader,
Gesch. der Univ. IHaIle I, 1894, str. 283; Reinhold Brode, Allgem.
Deutsche Biographie 45, 1900, str. 444/5. Katalog jeho knihovny je
v t. zv. Marienbibliothek Y , Halle.
20) Over-iti tuto tradici se mi nepodarilo.
Vesnic Čakovic je
v Čechách nekolik, jak vidno z Bílka, Konfiskace. Kadani patrila ves
Čakovice (Čachovice, Šachovice, Tschachwitz 1I00); na
Litomericku
patrila Janu Albrechtu Vlkovi z Kvítkova. (885), na Pražsku Gerštorfu
z Gerštorfa (lIS) a Smii-ick:)' m (528) a na Táborsku Hodejovským
(JS1). O katoJíku Pribíkovi Čákovci z Bohušic a na Čákovci, ma19)
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.I .. E. Zschackwitz chodil do školy V kláštr ;";"
~. \itzu, kde
učil tehdy známý Chr. Cellar.ius. R. 1688 odešel do Lil)ska a jeho
životní dráha byla až do r. 1713 dosti pohnutou a pestrou: byl
v álečným sekretárem v saské vojenské kancelári, stál ve službách
.saskogothaiských jako voj,e nský auditor, POl dve léta zastával úrad
plukovnmo ubytovatele, byl sekretárem archívu v Eisenachu.
R. 1713 dostal se jako profesor hilstorie na akademické gymna.sium do Koburku, r. 1716 prešel v téže funkci na nove založené
gymnasillm v Hildenburghausenu. Kd-yž se dotknul ve svých poznámkách k ex amen juris publici:l 1 ) príliš nešetrne císarské
pravomoci a práva dedičnosti, bylo inu to na cís. dvore velice
nemilosrdne vykládáno, takže uznal za vhodné, ujíti prípadnému
potrestání odchodem z bildenhurghausenského gymnasia do Halle,
kde se dal clo ochrany Pruska. ,s povolení!m hallské akademie
prednášel tu dejiny, ver,e jné státní právo a jiné vedy. R., 1731
byl jmenován pruským králem mianorádným a r. 1738 rádným
pl'OfeBOr1em právafilosofie. Zomrel 28. fíjna 1744.
Tyto stručné životopisné údaje jSO'li čerpány z J enichenových Nachrichten z 1'. 1739, kam je napsal patrne Zschackwitz
.sám, jak vysvítá ze zakončení tohoto jeho životopisu: Er pre,iset
die unendliche Giite seines Go:ttes, welche beständig .uher ihn
gewaltet., mít dem demiitigsttm Dancke . und bittet nichts mehr,
aIs daB el' mit seiner erbarn1enden Gnade ihn bis auf den letzten
Anblick seines Lebens beseeligen wolle. El' istiihrigens e,i n munterer, aufgeweckter und fleifiiger Rechtsge'lehrt.er und gehäret
'u nter die polygraphos unserer Zeiten, wie nachstehendes Verze-ichni13 von seinen SchriHten ,m it meheren erweisen w~rd. Uvádí
48 tištených a mnoho rukopisných jeho del. Zedleruv Universaljíteli statku Čákova či Čákovic pebo Malého Čákovce v kraji budé jovickém, praví Bílek, (S9, XCIX.), že mu byl statelc navrácen. V matričních zápisech vetších exulantských osad v Sasku jako v Perne, ve
Freiberku a v Drážďanech jse,m jméno Čákovcovo nenalez!. Také
ti
A. Bergmanna v seznamu exulantlt u Losche, Die bohmischen
Exulanten 1923, není jeho jméno, zaznamenáno. Nelze nám tudíž ani
Hci, pocházel-li rod ten z Prahy nebo odjinud. Souvislost s čákovci
je tu ovšem dána a záznam, že jeden z nich ztlstal v Čechách, je
príliš určitý, než abychom o správnivosti rodinné tradice pochybovali.
Ružička, 1. c., phjímá český pltvod ZschachwitztlV bez :poznámky.
21) Examen juris publici impel"ii Germanici cum scholiis, Co lin,
C oburg, 1716, 8°.
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lexikon (51, str. 105) poznanlenava jich 60. Brode (Allg. Deutsche Biographie 45, 1900, 444/5) praví, že Zschackwitz nemllže
býti počítán mezi vlastní dejepisce a že jej proto vVegele dOi SVE'
Geschichte · der deutschen Historiographie ani nepojal. Je právníkem a publŕcistou, jakých léta 40tá 18. stol. mela vÍoe. Stál
v té. dobe již nad hrobem.
Zschäckw1tz dotýkal se ve svých spisech často- otázek, j'ež souvisely s pomery v Čechách. Tak cituj-e na pr. ve vé periodické
publikaci: Allerneueste-r Zustand von Europa (21~. Tei,l, Leipzig.
1736, str. 359) preklad známé písničky protievangeHcké:
\Vir v,erbrennen c1ich, Johann HuB,
DaB unseTe Seel nicht brennen I IuH :
Und di ch, :M:artine Luthere,
DaB du ha st verfluchtle Biichel' und Lehre. 22 )
Vlády Karla VI. dotýkají se pak zejména spisy: Leben uÍld
Taten l{arls VI. nebst der Europäischen Staats- u. Rechtshistorie,
Frankfurt, 1723, 8° ;23) Genealogie und Historie des Hauses
ästerre.ich, Lemgo, 1724, 4°; Einleitung zu denen vorne'hmsten
Rechts-Anspriichen der,e r gekronten hohen Häupter u. anderel'
Souv:eraine in Europa I.---"IIL, Erfurt, 1733/5, 8°; N eUHSte
Grundfeste des heil. rom. Reichts deutscher Nation 1.-11., Frankfurt U. Leipzig, 1736/7, 4°. Mimo jiné dokazoval také zvláštnÍ.m
spisem, že jsou Nemo1 prav{ vynález ci knihtiskarského umení.
Psal anonymne i pseudonymne.
V knihovnách pražských je Popis postaven vetšinou pod
heslem Zschackwitz nebo pod heslem Rochezang. Podobne tomu
bylo v knihovnách rakouských.
Druhým Inuženl, jenž bývá pokládán za spisovate'le Popisu ,
je Jan Jakub Moser, právnik a po,l ygraf nemecký. Označil jej
jako takového Ad. Voigt ve 4. sv. »Beschreibung der hisher bekannt'e n Bohmischen Miinzen« (1787, str. 202), kele píše: »Rochezang von Isecern, Historische und geographilSche Beschreibung
des ,Konigsreiches Bohmen, II. Thei~e, Frf. U. Leip2Jiig, 1746, 4.
Der Verfasser dieser den Gerechtsamen des Erzhauses Oesterreich nachtheá1igen und sehr partheyisch verfaBten Schrilft ist
22) Odtud jí pi"ejímá Seyfried, Commentatio, 1743, str. 237.
23) Možná, že je od neho spis pod t}Tmž . názvem vydan~- ve
Frankfurte a Lipsku r. I74I, 80,
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llicht, wie H. Pel z e lS. 100'8 i n s e ine r Ge sch i c II ted el
Boh I I ·e n f i 'e y II t, Z sch a c k w i t z, s o n der n cl erb ek a II n teS t a a t s g e l e h I' teJ o h. Jak. M o s ·e r, cl a m a l
k o n. pre uH. R a t II II n cl P l' o f e s s o r der R ech t s g e 1.
a u f der U n i v '8 r s. z u li' I' a n k f u I' t a n cl e r O cl el'. Nur
dol' zweyte Theil gehort eigentlich hieher, welcher manche historische N achrichten von den damaligen Begebenheiten in Bohmen
enthält, die man anderswo v,ergebIich suchen wurde. El' geht bi,
aui den Zuruckzug der PreuJ3en aus Bohmen.«24)
Voigt uvádí Popis, jako lit,e raturu pro rakousko-bavorskou
válku o posloupnost, znaje pouze vydání z r. 1746. Pr~oč se od
Pelcla uehyIuje, nepraví, a také to nevysvitá z literatury, kterou
cituj,e. Patrne tu jde o ríšskonemecký pramen, k nemuž mél
jako profesor na universite ve Vídni a potom jako kustos uni v.
knihovny tamže jiste snadný prÍStup.
Téhnž názoru jest i Manse. Ve svém Versu eh eineT kurzgefassten poEt. Landesgeschichte ' des Markgraft. Mähren (II
OlmtiJtz, 1788, str. 54) vypravuje k 1'. 121(i o: tom, jak se uplatil nj,e po pryé v českých dejinách zákon o prvorozenství. Premysl
Otakar dal svého syna Václava j'ešte za svého života zvoliti i ko-runovati za českého krále a vymohl si ,i císarské potvrzení svého
postupu. SIoro »elegerunt«, jež se v listine nachází, hledel totiz
pjsatE'l Popisu proti prvorozenství a ve prospech svobodné volby
využítL 1Iollse jej odbývá a praví: »Der verkappte Rochezang VOil
Isecern (eigentlich Zschackwitz, besser aber J'ohann J'akob !1oseT.
Pl'Uf6SSOl' der Brechte zu Frankfurt an der Oder), des sen Name
noch heutiges Tags anf den brunner Galgen geheftet steht, will
in seiner hjstorischen und geographischen Deschr,eibung des Kolligreichs Bähmen aus dieseu.n Worte« (elegerunt) atd.
Monse zná tedy mínení, že spisovate]em je Zschackwitz, ale)
považuje druhé mínení, že autorem je Moser, za lepší, aniž by
pro to uvedI nejakých dokladu. Také 'iV eber zmiňuje se o J\lIoBerovj, t:reba v druhé rade, a podobne činí ~ Krones 'CHanc1buch del"
Gesch. Oest. IV, 1881, 219). Pouze Mosera jmenuje spisovatelem
Popisu d'Elvert, (Geschichte des Bucher- u. Steindruekes 1854,
sh', 149), dovo]ávaje Be Monseho.
H) Životopisná data, pro dobu starší viz v Jen~chens Unpart h eyisc he N achrichten, 1730, str, J44/57. Sám vylíčil svuj život ve sv é
Lebensgeschichte, 3. vyd. ľ. J777,
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Jlokusím se nyní vysvetliti, z jakých duvodu byl právnik J-an
J-akub Moser, král. dánský státní rada, za spisovatele Popisu pokládán, a . ukáži, pro č tímto spisovatelem mohl hýti spíše n ež
Zschackw.itz. Budu se pri tom pridržovati j·eho vlastního životopisu, vydaného ve 3. vydání r. 1777 ve Frankfurte a Lipsku pod
názver.lJi: Lebens..,Geschichte Johann J acob ~losers, Känigl. ...Dänischen Etats-Raths, von mm selbst beschrieben, I -II. Kniha tato
se v PraZIe r. 1777 a 1778 volne prodávala, jak z knihkupeckých
seznamu vysvítá. Stála II zl. Oby'čejne se uvádí společne s jinou
knihou Moserovou: Vvas ist gut kaiserlich und nicht gut kaisel'lich (1766).25) V tomto životopisu je úplný výčet spisu J článk-li,
psaných, nepodepsaných i pseudonymních tohoto právnika, ale
Popis z r. 1742 se tam neuvádí. To by ovšem nebylo ješte dúkazem, že :Moser Popisu nepsal, neboť je velice pravdepodobno, že
by byl své puvodství zatají!l; šlo-li o knihu r. 1749 zakázanou
a ničenou, ai! vnitrní du vody zeshlují domnenku, že autorem
tohoto dila je Moser; vnejší okolnosti pak, jako j1eho nábo~enské
pr·esvedčení a pronásledování se strany vídeňského dvora se zdají
tento dohad podporovati. I to, že psal knihy, jež souvisí tesne
s otázkou následnictví v Čechách, mohlo by svedčiti pro jeho
a utorství.
Osudy Moserovy jsou ješte pestrejší než Zschackwitzovy. Byl
r odem Šváb ze Stuttgartu, studoval v Tubinkách a je tudíž malá
pravdepodobnost, že by byl znal česky, jak u autora Popisu možno do jisté míry predpokládati, a stál na počátku svého vstupu
do života spíše blíže domu rakouskému než pruskému. Souviselo
to snad i s jeho pobytem ve Vídni, kamž pŤišel r. 1721 jako virtemherský vládní rada, požívaje tu u dvora jisté p:ľízne; nabízely
se mu dl cisarské služby, když by prestoup~l ke katolicismu. Moser
10 sice odmítl, ale dostával pr,es to podporu od hrab. Nostitze i _od
vicekanclére hr. z Schänbornu, kteŤi ho používali v ruzných právnich vecech. Do r. 1737 zastával radu úradu. Toho roku jmenoval j1ej pruský král tajným radou a sveril mu profesuru nemeckého a soukromého práva na · universite ve Frankfurtu n .
Odrou. K tomuto jm~ll'ování prispelo snad :il nábož-ensk~ hledjsko, jež zastával Moser tehdy - a i pozdeji
Y otázce emi--i

25) Srv. též jeho : Perspectuose Beantwortung des
U nterrichtes, 1767.
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Ufantu solnohradskj-ch. Vydal totiž r. 1732 knihu, namífenou
;roti postupu vlády rakouské: Actenmä13iJger Berícht von der
schweren Verfolgung c1erer Evang1elischen in dem ErtzBisthlUll Salzburg I-II (Frankfurt u. Leipzig, Tiibingen) a
pozdeji Saltzburgische Emigrationssachen, 1732i33, s nimiž souvisí i druhá téhož thematu se dotýkající: Aufmunterung zur Guttätigkeit gegen die um der evang. Heligion willen vertriebel:en
Saltzburger '(tamže, 8°). Stál velmi blízko vífe Ochranovskych
Bratfí, jak vlastní jeho zápisky, tak zvlášte jeho spis Altes .~nd
neues aus dem Reiche Gottes u. der iibrigen guten und bosen
Geister (1-19, Stuttgart, 1733/36, 8°) dokazují. V tomto ,posledním spisu pfináší i mnoho k dejinám českých nábožensky ch po~
lnerU. Jest to doba kazatele Liberdy a doba vzniku Ochranovske
církv,e Zinzendorfovy jlež se nám ohlašuje v jeho životopise i vzponlínkou, jak vychov~tel jeho detí konsilSt. rada J. K. Schmidlin
mival v nedeli večer vždy s detmiJ náboženská rozjímání, ke kterým za jeho pobytu vIe Frankfurte n. Odr. pficházeH ta~é
') etliche erweckte Saldaten, die Bählnen war en «. Moser pluJe
celým svým smýšlením v proudu tehdejšího pietismu. Uplatňuje
se i v četných otázk ách 'e"vangelického sboru fezenského (Corpus
evangelieorum) ve smyslu vláde Karla VI. nepfízni'vém.
Ve Frankfurte vytrval pouze tfi léta '(do r. 1739), ponevadž
tu nebyl ani on s poméry a profesory, ani tito a ani král pruský
hned od počátku s nim spokojen. Posluchaču bylo málo, nebaf
Slezsko patfilo ješte Rakousku a nesmel odtud nikdo na frankfurtské universite studovati. Disputoval tu 24. listopadu 1738,
chtej.e pojednati v abeoedním pofádku o dedičném nástupn1ctví
vládnoucích rodu v Evrope, na thesi: De jure et modo succedendi
in Degna Europae, spec:úatim in regnum Bohemiae. Obhajoval, jak
pravi, pragmatickou sankci Karla VI., aniž by se byl pruského
dvoraotázal, není-li mu snad these "nepríjemnou. Soukromne prý
upozorňoval dopisem rakouského státního tajemníka Bartensteína
na vady a nedostatky pragmatické sankce, ale nedostalo se mu
odpovedi, takže ani nezvedel, došel-li dopis na misto svého určení.
Z toho vznikla urč1t.á nespokojenost u pruského dvora, ke které ,
se pfidružovaly i rozpory ve sboru profesorském. Moser ukazoval na pf .. na nepofádky v univ. knillovne, které se ukázaly
býti pravdivými a které uspíšÍ'ly smrt knihovníka, uniN. prof.
Dithmara, jenž knihy v-ubec nezapisoval, odnášeje si je vetšinou
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proste domu (str. 1(4) nebo nechávaj'e je váleb po lavicích, ba.
i po podlaze.
14. února 1739 byl králem pruskÝlu propušten. Odcházel jako
pruský tajný rada. ,Js a pln pietistické· nálady, Hdil se více nahlíženÍill do heslových sbírek citátU. biblických než rozurnem u.
jednal, jak mu heslo nahodile otevrené knihy hlásalo. Jeho hlavni
snažení bylo podle jeho slov obráceno stálej k Bohu. OdešHI do
VoiJtlandu, kde žil po 8 let a kde se kolem lleho shromažďovaly
deti boži, t. j. stejne smýšlející »)probuzenoÍ«. Stýkal se jak
s biskupern Zinzendorfem, zakladatelem cirkve Ochranovské, tak.
s jej1ch b~skupem Polykarp-em lVIiiller,enl; pres to nesl to težce ~
když prestoupi,l kazatel jeho bydlište k Herrnhutským. Ph tom
pracoval tu pilne na svých právnických spisech; zvlášte tu vzniklo
jeho dilo: Deutsches Staatsr'echt. Byl ve službách stavovských
i v ruzných sporných otázkách; tak zastupoval na pr. zájmy Zedtwitzu proti království českému, jak jeho dilo ukazuje: Beweis, daB
die .Gron Bolmlen auf die Landes-:-Hoheit des Lehengerichts Asch
weder in IPossessorio noch P.etitorio Anspriiche zu machen berechtigt, hingegen derer von Zedtwitz personliche und reale ReichsUnmittelbarkeit in Possesorio u. Petitorio gegriíndet sei {Ebersdorf
1746, f.; Regensburg 1747, f. a d.); o této otázce napsal Mosel'
ostatne velice mnoho pojednání.
Po úmrtí cís. KalIa VI. zhotovil na žádost kurfirstskotrevirského ministra obšírnou obranu královny Uherské a j'e jího
práva na kurfi,rstsko-český hlas pfi nastávající volbe císar,e. Opet
prý nezvedel, došla-li jé ho práce ve Vídni pochvaly :(11, 6). PH
frankfurtské volbe byl prítOlnen inkognito jako Dr. Wei1erberger.
Prál prý si tak trevirský dvur. Ve službách trev1rského kurfirsta
napsal tu na jeho prání: Beantwortung einrger die BOM..}. Churstiffilue betreffenden Fragen (srv, v. Ohlenschlager, Gesch. d~'
Interregnums nach dem Absterben Kaiser Karls VI, I-IV, 1742,
140 ad.); dále Staatshistorie Teutschlands unter der Regierung
lllro Kais. Maj. Karl VII. (Jena 1743); Kayser Carls ViI I. Wahlkapitulation I-III :CFrankL a. M:. 1742/44, 4°) a v dobe od 18.
zá:ľí 1741 d.o 1. brezna 1742 plných obšírných 114 dobrozdání
a článku, neupotrebiv k tomu skoro žádné knihy, jak se chI ubí.
Č,erpá pHm:QI z aktu. Ostatne vyšlo v té dobe i mnoho anonYlnních
spisu politických, jichž autori nejsou vetšinou · znánlÍ.
Ve syém životopisu vyličuje nám povšechne, jak došlo k volbe
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cis. Karla VII., a svaluje vinu na nezdaru Rakouska na toto samé,
ponevadž prý bralo vše na príhš lehkou váhu. Míní tím hlavne
postup rakouského vyslanoe K. H. sv. p. Prandaua. Ver-ejnost prý
volbou tou nadšena nebyla 1(11, 6).
Z:m inku zasluhuje jeho revoluční nazírání na válku v tech
n-e pokojných válečných dobách. Obviňuje prímo panOlvníky, kterl
nedbajíce hlasu lidskosti činí miliony hdí nešťastnými. Píše o tom
za války francouzské v Bavorsku '(str. 26): Ich dachte auf ddJesem
\iVege wie auch sonst ofters: Ol wie widersprechenddenken und
"handeln die Souverainen! Gegen die Tortur ,erhebt man die Stirnme
der :Menschlichk€it u. mancher groBer Herr kann sich lang be.3innen , ehe er einem schweren Verbrecher das Leben abspricht,
oder thut es wohl gar nicht: ab e r dur che ine n K r ie g,
des sen ID a n h ä t t e ij. b B r h obe n b l eib e n k o n n e n,
v i ele 100, v i ele 1000, jag a n zeM i II il o n 19 n a u funz ä h l i g e v\l e i sen z e i t l ich und f ii r e w i g u n g l ii c ks e l i g mac h -e n, cl a r ii. ber ge het man hin weg, a l s ob
ese ine K l e i nig ke i t w ä r e.
Veliká radost prý ho pojala, když se rozhlásilo, že byl zVulen
císar-e m manžel Marie Terezie František. Napsal prý pro nej na
rozkaz kurfirstsko-brunšvického volebního vyslance sv. p. z Miiinchhausenu pojednání -o turn, jakých smernic by mel nový císar užívati, aby jeho vláda byl a pro Nemecko šťastnou: "Vie des neuen
Kaisers Maj. es anzugreifen haben mochte, wann Sie Sich eine
vergnugte und fiir Deutschland gliickliche Regierung v-e rsprechen
wollten. Pojednání bylo prý podáno císaľi.
Když došlo 1'. i748 k válce m-ezi Pruskem a Saskem, složil
lvfoser titul pruského tajného rady, kterého do té doby užíval. Své
četné spisy z této a násl,e dující doby nechtel predkládati censure,
ponevadž prý úiední prehlídka rukopisu príliš dlouho trvá. Proto
vycházely jeho spisy vetšinou spominutím censury I('mit Censurfreiheit).
.
Vstup do služeb odpurcu "évody virtemberského znamenal
jeho konec. VedIe sporu, du nlchž se zapletl jako poradce stavu
a zvlášte jako rádce jej1lch v ruzných otázkách vojenských, v nichž
potíral hlavne vojenskou polihlku svého bývalého chlebodárce,26)
i

21G) Touto otázkou se zabýval ješte r. 1765: Beantwortung der
F rage, wic viel Soldaten eines Teutschen Reichstandes Land zu erhalten schuldig wäre .
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zpusobily 'prý nHl. u cís. dvoru hlavne jeho: »Hanaurische Bedchte in Relŕgionssachen«, jež vydal v L 1750/51 beze jména ,
mnoho nepfízne. 12. VIL' 1759 byl proto náhle vsazen do vezeni
a veškeré jeho spisy a korrespondence byly v jeho príbytku zabaveny~ Stavovský konsulent či rádce proti virtemberskému vévodovi
a dánský státní rada J. Moser v. :Filsek byl zavezen do cís. pevnosti Hohentwielu, kdež pobyl dlouhá léta. Stuttgarter Zeitung,
vycházejicí v Ludwigsburku, prinesla o tomto zatčení v č. 118 ~
12. července tuto oficielní zprávu: Es hat sich dJileser so viel,e se1tene Rollen gespielte Mann schon längstens in ganz Deutschland
durch sein unruhiges Betragen und ohne genugsame Beurteilungskraft affectirt.e Zaumlosigkeit beriichtigt gemacht, dahero auch
TIirgends eine bleibende Stelle gefunden, noch sich bei allen seinen
Arb~iten eines wesent1ichen gottlichen Segens und Ged,eihens notorischermaHen .zu 'e rfreuen gehabt. 27)
Vezení Moserovo bylo s počátku velice pfísné a teprve po
dlouhé dobe se mu dostalo malých úlev. Mnohá vlivná pfímlu.va
príbuzných - , j.eho syn byl skutečný cís. fíšský dvorní rada - cizich ll1inistru jako pruského krále a nekterých knÍŽat pokouš'ela se
o ~menu jeho osudu, zvlášte když šlo o volbu cís. Josefa, ale
dsarská strana žádala pokorení 1Yloserovo a podrobení jeho vé·vodovi viTtemberskému, če'hož nechtel tento učin1ti.. R. 1768 dostalo
se mu po ruzných intervencích této cís. resoluce: Der kais. Haf
habe aus seinen neueren Schriften miDliebig -eľsehen miissen, dan
27) Moser praví ve svém životopisu str. 122 o svém uvez.není
toto: Zur Zeit meiner Arrestierung ware man am kaiserl. Ho.fe wegcu
einiger in meinen Hanauischen Berichten etc., v/ie auch in meinen
Nebenstundcn befindlicher Abhandlungen, resp. wegen der Boh111.. ,
Hungarischen und Siebenbi.lrgerischen Religionsbeschwerden, item ob
es wider oie Reichsgesetze anstoBe, Wat111 man die katholische R e ligion einer Abgätterei beschuldige, so-dann wegen cler Landfriedbruchssac;,en u. dem Commando der Reichsarmee sehr gegen mich aufgehracht, so daB man mich , nach dem Ausdrucke eines sichern kaiserlichen :Ministers; fiir einen geschworn.en Feind des '·kais. Hofes
ansahe. Da man mich nun iiber dieses dem kais. Hofe als cinen Rebéllen abmalete, und we1cher hinderte, daB des iH. Herzogs Durch!.
bei damaligem Krieg nicht agiren konnten, witi sie wollten, ich auch
aber llichts gehäret wurde, etc., etc., so war es leicht, daB mein An-est
nicht unr in \iVien gebilligt wurde, sonc1ern allch ein gewisser Befehl
nach Vitzlar erg-ieng:.
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er sich nicht enthalten konne, bei allen nur moglichen Gelegenheiten bittere und harte Criticken und Beschuldigungen gegen
den kais. Hof iiberhaupt und das Erzhaus insbesondere einf1ieI3'en
zu lassen, die Gemiiter gegen dasselbe aufzubringen, ja durch die
denen Evangelischen gegebene Ermahnung sich ihrer g,e genwärti gen Gewalt zu gebrauchen, den Zunder zu neuen Unruhen in
dem Reich zu erwecken und · auch 80nst der kais. Maj. u. 1hre1'
Frau Mutter schuldigen Respect zu verfehlen, vielmehr mit bele.idigenden Beurteilung, absonderhch in deIn Tractat von Reichs~
tags-Geschäften, sich Denenselben recht zuzudringen. Man verlange zvvar niemand in seiner Denkungsart zu geni1eren und stehe
jedenl frei, seine }''leinun.g zu sagen. Der Unterschied seie aber
zu sichtbar, da in seinen Schriften nicht nur die offenbareste
l11ega11täten eines gewissen anderen HoIes entweder mit einem vorseízlichen Stillschwe,Lgen iibergangen oder mit le iner so extremen
Vorsicht und Behutsamkeit davon erwehnet "verde, daB es iibeT
ilie inn8l'e GesinJl.ung keine Zwell,el iihrig lasse, wo hingegen
keine Geleg'enheit vorbeigelassen wiirde, wo dem K. Hofe llJicht
eins angehängt werde ... <Lebensgeschichte 163.) Tedy zrejmé
strannictví ve prospech Pruska a v neprospech Rakouska, a proto
byla v'e Vidni' i jeho kniha: Rerchsstaatshandbuch zapovezena.
Sdeleni toto dostalo se Moserovi jménem cisare skrze n ejstaršího syna, jenž byl skutečným cisarským ríšským dvorním r adou. }.i(oser se proti tomu bránil, ukazoval na své zásluhy, ale
císar žádal na nem bezpodnlÍnečné podrobení, odprošení, yymyškování nekterých jeho spisú a :Moser konečne povolil, vida
nezbyti. Slíbil, že se podvolí i censur,e svých spisú, t. j. censur (~
cís. knižnjho komisare sv. p. Birk'enstocka, ale slíbu svého ve skutečnosti nedbal. Zvlášte si !iboval i na dále v otiskování tajných
úredních dokumentlt, jako se to stalo r. 1775 s dobrozdáními
v otázce jesuitú: Sammlung von 13 Reichshofrats-Gutachten in
der Jesuiten-Angeleg.enheit, kdy nastalo dlouhé šetrení se strany
C-Ísar e, o<1kud :N[oser tato dobrozdání získa.l.
Spisy, které napsal Moser ve vezení, vyšly vet šifroU bez udán 1
jména spisovatelova.
Porovnáme-li mvot-opisy obou domnelých spisovatelú Popisu,
vidíme, že oba dva. žili a púsobiJli ve smyslu protirakouském, neboť
základní složka činnosti Moserovy jest pres jeho uji'šťování, pn'rštici , z touhy po vyváznutí z císarského vezení, proticísarská H
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protikatolická. N,elze také upiíti, že je tu vice nl0mentu, jež mluví
pro autorství lvloserovo. Padá sice velioe na váhu, že jest Zschakwitz potomek: českých vystehovalcu a že se k tomu p:ľímo hlásí,
že psal proti pragmatické sankci Karla VI. a že stál ve službácb
lPruska, ale jest také jisto, že 2. díl Popisu nemuže býti celý od
Zschackw,iize, ponevadž tento r. 1744 umíl'á a zminený 2. dH sahá
v líčení událostí českých až do r. 1745! Také pronásledování a
pot-Oln i uveznení Mose'ľovo nasvedčuje tomu, že se dopustil mnohých provlnení V'8 slnyslu práv habsburských. Je pravda, že se
Popis v dlouhém seznamu jeho spisu, jak je podepsané :ll nepodepsané ve svém žÍ\notopise uverejňuj,"\ nevyskytuje, ale my nevime,
pres pietistický ráz jeho líčení, pokud s-e, skutečne ze všeho zpovídá
čili pokud se k,e všeln svýnl spisum pfi.znává, neboť životopis psal
ve vezení, z nehož se hledel dostati Yen. A ostatne má tento životo,pis vubec ráz apologi-e osobní politikyautorovy, zdurazňující stále
a všude oso!bní p:ľíznivé stanovisko autorovo k nárokihn Habsburku.
Nevím, kdo obvinil první Zschackwitze z autorství !Popisu
a na základe jakých poznatku to učinil.. I pfi :l\10serovi mi to 11en]
známo. Obe strany uvádí proste pouhá tvrzení, ač v archívu našebo min. vnitra se mi njkde jméno autora, ať domnelého, ať skutečného, n evyskytlo. Snad je DeCO o tom ve vídeňských archive ch,
a tak nelze se spokojiti než s výsledkem, že pro autorstvi Moserovo
mluví víee momentu než pro puvodstvi Zsehackwitzo·vo.

LITERA TURA.
Část všeobecná.
Dec1areuil J., H i s t o ire gén éra l e d u d r o i t f ran c:;. a i s
d es o ri gin e s a 1789, v Pal-iži 1925, stran 1076.
Autor, jenž pusobí jako profesor na právnické fakulte v 1~ou
lo use, podává svým dílem zevrubné vypsání dejin práva fran co uzského
až do propuknutí veliké revol1..1c e; od vypsání další ho právního v)'voje
upustil - jak se v predmluve zmiňuje - z toho dúvodu, že do rozmeru knihy nebylo by možno jej vtesnati, jeHo velik)r roz sah právní
látky z dob po francouzské revoluci by vyžadoval zvláštního svazku.
DUo se delí na 4 základní části, z nich ž prvá sahá od počátku
až do doby franc ké, druhá venována jest období franckérnu, tretí probírá období státu stavovského a poslední vypisuje právní v)'rvoj franco uzského království za dynastie KapetovdL Tato část jest také l1 Cj -
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JRA.
ecná.
ral e du dr oi t franc;ais
str an T076.
. na p rávnické fakulte v tou psání dejin práva fr an c ouzs kéh o
rypsá n í d alš ího právního v)'voje
: - z toh o dúvodu, že do rozn ati, j ež to veliký r oz sah právní
)y vyžadoval zvláštního svazku.
z nichž prvá sahá od počátku
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.'Úbsáhlejší; činí dobré dve tretiny dna. Prvá část (Les origines) pojednává jednak o etnickém rázu francouzského národa (prvky prediímské, italské, »barbarskéc elementy, jež byly vneseny na francou·z'Skou piídu nájezdy Germánií, Bretoncií, Baskií, Normanií, Saracenú'),
jednak o institucích, jež byly v nekdejší GaBii zavedeny nadvládou
rímskou. Dru:1á část (Les institutions politiques et sociales sous les
_IDonarchies franques) vykládá základy a funkce moci královské za
epochy merovejské a karolingské (administrace, vojsko, dane, moc zá-konodárná, soudní), postavení katolické církve, právní p'o stavení člo-veka (svobodnÍ, polosvobodní, otroci), i vžtah človeka k piíde (vla8-t- .
nictví k pozemkt1m, beneficia, imunity atd.) . Tretí dí! (le régime seigneurial et la sociiété féodale) vypisuje organisaci státní moci za režimu stavovského, vykládá právo lenní, počátky zn ze ní mestského,
_postavení církve za tohoto období, rozvrstvení o,b yvatelstva a úpravu
jeho majetkových práv k nemovitostem (statky z.Impné, lenní atd.).
Poslední dí! pojednává o konstituci monarchie a základních zákonech,
centrálních i provinciálních úradech· monarchickýc~1, o soudnictví, financích, vojsku, námornictvu, o moci zákonodárné a pramenech práva,
o pomerech církevních, zejména o svobodách gaIikánské církve a, ko-nečne opet o riízných tridách obyvatelstva a pozemkových pomereéh.
Celé dílo má v o.snoV'e jednotné schema (moc státní, drkev, 0byvatelstvo, zeme) , podle nehož jsou príslušné instituce vyložeriy,
--takže jest dokonale uceleno. Jednotlivým oddílúm vetším predcházejí
též místy celkové charakteristiky, v nichž ráz té neh oné vývojové
fáze jest zachycen v hlavních rysech. Velmi diíkladne jest využito
právních pramenií francouzskýc:1, hlavne v posledních dvou oddílech
-knihy, z odborné literatury citována jsou prevážne jen dBa francouzská. Na škodu díla jest, že postrádá vecného rejstríku, takže rychlá
detailní orientace v nem není možna. Celé dí10 jest psáno jasným
'Slohem, takže je vít áno i cizím kruhiím, jež pfi studiu v nem naleznou
:zevrubné informace.
S.

Kazbunda Karel, Are h i v c. k. s tát n íra d y 1861-1868 a se-znam poradních predmetií týkajících se zemí českých a Slovenska. _Praha. 1926. ,PubIikace ministerstva zahraničních ved e rada II. č. I.
' s podporou ministerstva školství a národní osvety. 8°., s. II3. Kč 18 .
Prací touto zahajuje arch iv ministerstva zahraničnícn vecí velmi
·-diíležitou sbírku soupisu bohemik v archivech zahraničních a ve Vidni
zvlášte. Není, jak je výstižne hned v predmluve autorem vytčen o, vu-bec možno pomýšleti, že by kdy bylo možno opatriti si edice všech
písemností nové doby.
Doba nová kupí taková obrovská množství
y archivech, že bychom dospeli k pravému opaku, totiž k neprehled-nosti. Proto jedinou správnou cestou bude vydávati soupis arc:1iválií,
-týkajících se určitého zájmového okruhu a tím také se dosáhne i· jiného
: diíležitého účele, že vedie zpi"íÚupneni sbírek zabrání se zatajení jich
Sborník ved právních a státních

xxvIi.
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se strany vlád nepi'-átelských a pod. Ovšem krome toho takovéto
soupisy budou musiti býti opatreny vysvetlením kancelárského zi-ízeni
té instituce, jej íž archív je práve popisován, jež pak umožní používateli snadneji vniknouti v kanceláfské poznámky a vubec v chod.
byrokratického fízení.
Práve vydaná práce Kazbundova spli1uje všecnny tyto úkoly.
_Autor predesílá nejprve obšírný výklad o predpokladech pro vznik
t. zv. státní rady z let 186r-1868, jež je spjata s ústavou únorovou ..
Ukazuje, které prvky prešly do tohoto nového útvaru z dfívejších' in stitucí a které z ní byly apriori vyloučeny. Je nutno podotknouti, že
v tomto bode stýká se Kazbunda s dfívejšími svýmí pracemi, uverejiíovanýmí o archívu ústavodárného ríšského snemu, rakouské fíšské
rady a rozmnožené fíšské rady. v » Časopisu archívní školyc, jež sesvými tématy úzce pripínají k tého nové autorove práci. Vyniká tím
i zvláštní osobité postavení rady státní, která mela býti podle práni
panovníkova jeho vlastním osobním poradním orgánem. Z tohoto jejího výlučného postavení vzniká nejen antagonismus mezi ní a ministerstvem, které jedine se cítí podle ústavy zodpovedno, nýbrž prím o
vede se urputný boj mezi temito dvema orgány, jedním ústavním a
druhým neústavním, proti nemuž boj je velmi nesnadný, jelikož pano vník vidí stále ve státní rade sbor svýc-Íl nestranných rádcu. Ani tako ví
mocní mini-str'i jako Schmerling, Beust a p. nic nez.mohou proti pi-ízni >
které se teQlto orgán teší u panovníka. Jak pevné mela koreny, nejlépeje patrno z toho, že ji nezničila ani ústava prosincová. Sice už v fíjn u
r. 1867 vyslovila poslanecká snemovna pHní, aby byl zrušen patent
o zfízení státní rady z r. 1861, nicméne však pres vyrovnání s Uhry
a. zavedení dualismu uvažovalo se stále, jak zachovat státní radu a jak
po pr. ji aspoň ponechat pro Predlitavsko. Teprve Auerspergovi se podarilo vítezne dokončiti dlouholetý boj. Panovník musil obetovati svuj
oblíbený sbor a kryl jen svuj ústup prohlášenÍm, že má býti ve vhodnechvíli ustaven nový sbor s podobnou funkcí. Tak konečne, jak to dobre
charakterisuje Kazbunda, dnem 12. červlla 1868 zmizel z ústavního
života poslední zbytek absolutistické moci panovníkovy.
Ko;mpetence Státní (rady byla skutečne · velmi 'rozsáhlá. Státnr
rada vyslovovala se v dobrých zdáních o fade vecí, dotýkajících se
všech vnitrních vecí státního života a až prekvapí, co vše naleznemepod hesly rejstfíku tohoto orgánu. Kazbunda také podává na kon6
své predmluvy podrobné V1ysvetlivky ke kanceláfskému zfízení Státnf
rady a zejména o jejich pomocných knihách, protokolech, indexech atd ~
Na to následuje po predmluve jako príloha I. Pllvodní statut pro'
Státní radu z r. 1861 a dále za ním, jako prlloha II. vzory presidiálního. a gremiálního protokolu Státní rady. Konečne na str. 37 až
JI3 otišten je seznam akttl Státní rady. Je to jen výber vecí, týkajících sečeských zemí a Slovenska s nek:terými vecmi obecného rázu, jež mely
význam celostátní. Spisy Státní rady jsou uloženy (nyní ve Státním,
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archivu vídeňském, dfíve v kabinetní kancelári) podle let a v jednotlivých létech v jednoduché arithmetické fade číselné. Rejstfík sám
veden je rovnež podle let, v létech podle písmen abecedne a v každém písmene pak ve trech skupinách: veci, místa a osoby. Vydáni
seznamu Kazbundou stalo se v puvodních stručných regestech nemecky
a bylo by si práti, aby príšte pfipojen byl český index vecný a jmenn:)r,
který by soustavne informoval (a hlavne rychle), v kterých lete ch a·
pod kterým heslem jest treba žádanou vec hledati. Práce by tím príliš
nevzrostla a naopak velmi by získala. Ostatne je nepochybno, že zkušenosti s touto publikací, jež je vubec první v naší literature ~listori~ké,.
p rispejí v pfíštích pracích ke značnému zdokonalení, je1ikož napoprvé nebylo tu vubec smernic a nelze fíd, co se osvedčí a co je nadbytečn é.
Práce Kazbundova bude totiž, jak nelze ani pochybovati, též pnruč
kou praktickou a to jest její druhá, neméne záslužná stránka, že nám
otvírá výhledy do fondll dosud neznámých. Bylo by si jen pfáti, aby
se kniha Kazbundova stala počátkem rady dalších ' podobných prací,.
počátkem tfebas težkým, tím však záslužnejším.
František Cáda.
1(OVX011)..É,

(Pa;,owv, ;EV~t(JOA~ el,

t:o

nBť" 'rov

rá/-lov n:cxf!a t:o;;, {lV3aVr:l-

"o;;~ iCB",cXAatOv. ('ErlBnlť'i~ 'Er:atf!ei('(, BV3avrwwv :En:ovrJwv,

II., ~8-ŕívat 1925t
str. 3.-41.
Práce F. Kukulesa delí se na dve části: o manželstvÍ a manželských oby.čejích byzantského lidu a o sňatcích císarských a členu
císarského rodu. Druhá část má býti vytištena v pfíštím svazku roč
níku vedecké společnosti byzantské v Athénách. Ve II. svazku, práve
vydaném, jest jen prvá část výše uvedené práce.

Spis Kukulesuv není vlastne prací historickoprávní, nýbrž spíš e
historickoetnografickou. Byzantská svatba neposuzuj e se j akožto instituce církevního neb občanského práva, nýbrž jako zjev etnografický.l) Nicméne spis vzbuzuje i pres to zájem též pro historika byzant ..
ského práva.
Byzantské právo má v sobe dvojí ráz. V zevnejším živote společenském existovalo právo oficiální, kodifikované státní mocí v VL
stol. .(Corpus juris civilis) a v X. stol. (Basilica). Ale ve vnitrním
živote národa vyvíjelo se paralelne s prvým druhé právo, právo obyčejové, spojené pevným poutem s odvekým historickým životem národním, lez v mnohém smeru se bralo svou cestou. Prvé právo _
oficiálnÍ - se tesne pfimykalo k právu fímskému; druhé - lidové
1) Po této stránee pfimyká se spis Kukulesuv k znamenité práci
zesnulého badatele P o l i t i s e o symbolech svatebních. Stať N. r
llo).lt:ov, ra/-l,A,ICCc (Jv~flo)..fX" vyšla puvodne roku I906 v ročence athénské
university ( °E1rET:1Jf!"f) t:oii llavB7rt(Jt:1jf!;'011 ) a pozdeji pretištena v posmrtném vydání prací Politisových: N, r. lloUrov, AaorťacptY.a (JVff,ueoft:a ,
(I9 2 1), 2 I 8-267.
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národní právo - pojilo se svými · koreny k historicko-etnografické
samorostlosti reckého východu. Pro .porozumení byzantskému právu
nutno tudíž nejen znáti prvé (oficiálnO, nýbrž i druhé. 2 )
Poznání lidového práva jest možné jenom společne se studiem
historické etnografie, folkloru vubec. S tohoto ~11ediska možno očeká
vati od prací, podobných spisu Kukulesovu, též cenný materiál pro
právního historika.
V práci Kukulesove probírají se tyto hlavní otázky: 1. vek snoubencu, 2. zasnoubení, 3. svatební smlouva, veno, donatio ante nuptias,
4. obrady, jež predcházejí svatbe (pfichystání manželské ložnice)~
5. vlastní uzavrení sňatku a obľady, které se k tomu pojí. F. Kukules
uvádí pri projednávání všech tech otázek ruzné prarneny; kde jest to
možno, začíná s prarneny církevního a civilního práva, na to prechází
k svedectvÍm duchovních i svetských spisov ate lu byzantskýc:l, dovolává se stredovekých i současných . národních písní (částečne též pfísloví), současnÝch popisu národních obyčeju, uvádeje je též na podporu
byzantských starých práv.
Slabou stránkou Kukulesova spisu jest po našem názoru okoInost,
že autor se nepokouší stanoviti nejaký rozdíl v popisovaných obyče
jích co do :místa a času; materiál se bére z ruzných epoch a z ruzných míst bez jakéhokoliv systému a pevné~lo porádku. Pokud se týče
užití právních památek, ignoruje autor - nezpámo proč Eklogu
v jejím puvodním útvaru a obrací se jen k jejímu pozdejšímu zpracování Ec10ga privata, Ecloga ad Prochiron mutata a ke sborníku, který
vydal Leunclavius (otištenému v II3. svazku Patrologie Migneovy).3)
Zajímavé jsou udaje, jež uvádí Kukules o venu (71~oin, obvenení
't'oii yá/AoV ďW()(x).
Pokud možno usuzovati z dotyčných údajú.
nečinilo právní nazírání národa za epochy byzantské rozdílu mezi venem, které žena pfinášela manželu k disposici (1T~oin a majetkem,
který zustal v dispo's ici ženine (parapherna, 1~';J7t~ot'lta). O poskytnutí
vena dcerám (rodiči) pfi jejich provdání mluví se bez rozlišení:
1l~Otl!lt;EI1', lWTr~ot'ltltEtv, ICwTr€?otxU;uv) . Jak p. Kukules ukazuje (str. 16
jeho práce), vyjadruje se pojem vena
(ll€?oin v soudobých reckých
dialektech termíny ~ÓJ7T(!Ot'ltO neb ' ~E7fQOVXI, což samozrejme jest jen
zmenenou formou termínu iNJ7f€?O'íf~. Správným jest rovnež, že v ná-

(-ra 7l~O

2) Pokud se týčesmlouvy kupní, viz práci .G. V. Ver nad s k i j,
Zametki o vizantijskich kupčich gramotach XIII. v. 've sborníku prací,
\'ydaném na počest V. N. Zlatarské11o, v Sofii 1926, kde. zaujato pfi
Ťešení veci stanovisko druhé. '
3) Nepochopitelným jest, .proč p. Kukules pfičítá tento sbornik
Konstantinovi Porfyrorodnému; jména panovníku Leona a Konstan·
tina, jež jsou uvedena na začátku zákoníku, ukazují proti dohadum
LeuncIaviovým na Lva Isaurského a Konstantina Kopronyma (pi'edmluva i vetší část sborníku jest o.byčejná Ekloga).
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rodním právním nazÍrání byzantské epochy nebylo jasného vymezeni
daru pred svatbou ani presného rozdílu mezi jednotlivými druhy dari'l
ženicha neveste jako hy pob o l u m (vnófJo).ov) a t~1eoretrum (&EÓJ(JE-r~O"')
Po mínení Kukulesove jest theoretrum 4 ) vlastne darem ženicha neveste, když ženich poprvé spatľí tvár nevestinu. Podle starobyléh o
byzantského svatebního obradu nastupuje tento moment po svatbe
církevní, kdy snoube,n ci jsou uvedeni do manželské ložnice. K tomu
momentu možno pripojiti i theoretrum. Avšak - podle vlastního doznání Kukulesova (str. 34), tato otázka vysvetluje se nedostatečrie
prarneny, jichž použil. Svého času považoval Zachariae von Lingental
za možné spojovati theoretrum s pretium virginitatis, avšak pfi takov ém sblížení pojmu bylo by nutno též uznati, že theoretrum vyplácí
se tep rve až druhé;1o dne po svatbe. 5 ) Data, uvedená Kukulesern, uvá- '
dejí však jen to, že muž má právo odmítnouti manielství, jestližc
ráno po svatehní noci nemuže býti dosvedčena nevinnost ženina (Kukules, str. 39), avšak ničeho se neuvádí, že by theoretrum toho jitra
bylo placeno. Zachariae v. Lingental na potvrzení svého názoru s e
odvolává na moldavský zákoník (I(6Jd' t~ 1l0A.t't'txó,) z r. 1817. 6 )
Avšak
&EÓJ~eT~a na pr. podle cyperských zákonu z XIII. veku, jsou to, co
nevesta dostává pre d zasnoubením, kdežto vmi{iu).a to, co dostá vá
po nem. 7 )
Podle současné národní mluvy slova &é~(dT(Jr.t (patrne totéž, c o
staré &E(j)~l:7:~OV j užívá se mnohdy, má-li se vyjádfiti penéžitý d ar
pred sňatkem;. v' Sozopoli užívá se slova &wl;JHQa k označení dan\
které ženich posílá rodičum a bratrím nevesty večer pred svatbou.
( Kukules 19.)
IV každém prípade se I'p ojem 8EW~é7:~O" a vnó(:Jo).ol'
často smešuje již v dobe byzantské a zameňuje se jedno druhým.
Dosti podrohný popis svatebních obradu ve spise Kukuleso ve
má hlavne význam pro etnografa. Nicméne mnoho zajímavých m o mentu z tohoto popisu, jako rozmanité obyčeje a obrady, má nepop íratelne právní ráz, s nímž nucen jest .se obeznámiti též právní historik.
Takovými jsou na pr. zvláštní nutná oC:1fana novomanželu pred ' pomluvou c závistníku, rád pri svatební hostine, pfipomenuté jiiž osvedčení virginity ženy druhého dne po sňatku, obrad vracení venctt z d omu novomanželu do chrámu osmého dne po svatbe.
Práce Kukulesova nevyčerpává úplne daný materiál; jest v šak
zajímavou již tím, jak pristupuje k látce a názorne ukazuje, jak velký
význam má folkloristický materiál pro historika byzantského práv;~
G. V . Vernadskij .
4) Od slova 8tr,,(}ú.,. hledeti.
5) Z ach a r i a e v. L ing ent a l, Geschichte des griechisch-ro
mischen Rechtes, 9~ .
6) Tamže.
7) S at h a s, Bibliotheca graeca medii aevi, VI, 528, 28-30 ;
(). irO/A-e,,)
n otei

{}ewf!tl7:~a -

ó YClllfJ(JO_ /A-E1:ČJ, 7:0

Ta

Ô'ÔÓUfN

ôf//-taórei,,·

nQ/'v -r'ií_ ó~.ua r; íar;, V1lójľo).a -

(oddíl o· manžeJství, str. 37).
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S,w oboda Ernst, D a s a l l gem e ine b ii r g e r l ich e G e s etzbuch im Lichte der Lehrcn Kants.*)
»Všechny tyto theorie mohou, jak zjišťuje IH ec k, právní vedujen zkomolit, nikoliočistit. Ony nevyčerpávají podstaty jurisprudence,
neboť popírají její nejvznešenejší úkol. Olupují právo o duši. Ne.mohotl
illspokojiti požadavktl života, jimž sloužiti, musí býti pýchou právníkoVOU, a to ve smyslu K an t o ve, jehož se všichni dovolávají.
llJest to omyl, domnívati se, že II čel práva je , metajuristický«.
O~ tvoH z á k l ad prá va a bez toh o t o z á k l a dup o z b Ý v á
. p r áy n í nor m a o por y a stává se libovolnou hríčkou pro pomucky myšlenkové tec;lniky; a stává se nemožným zachovati »prava
meze výkladue, které Z e ili e r právem označuje jako nepostradatelné.
Užití a výklad zákonných predpisu nes m í být i v r o z por u s ú č elem z á k o n a.c
i I
Ty to vety vyjadi"ují ducha knihy S . .v o bod o y y. Je to s nad
trochu paradoxní, že se K an tem obrad proti Kantovcum ve vhlč
právní. Ale záhada spočívá práve v tom, že šíre a hloubka genia
K a nt o v a vede k ruzným výsledkum podle toho, která stránka jeho
:clíla zaujme a nadchne jeho vyznavače. V knize S w o bod o ve mimo
to tvorí zlatý most mezi K an tem a občanským zákoníkern osobno.st
Z e i 11 e r o va, který na jedné strane byl a zustal praktickým práv ...
níkem, který neustále videl funkci práva v bohatém proudu života.
který byl jedinečným zna1cem positivního práva domácího i cizího, ale
na strane druhé byl vyznavačern, učitelem i vedeckým budovatelem
pfirozeného práva a je:lo fiJosofem v duchu Kan~ove.
N ení pochyby o otm, že ryze formáiní, noetické zpracování pojmu
právních má svou duležitou funkci ve vede právní. Ale nesmí vyústit
v jednostrannost, která by kOneČnie musiia vésti lc odcizení života. Je
treba vedeckých prací, které konstrukci právnickou naplní Zlvotem,
protože konec koncu zustane účelem práva človek, jeho práce kulturní
rt civilisační právo se objeví pod zorným úhlem společnosti a stane
s e služebníkem života jako sám stát, který ne ní bohern, jehož norma
má svuj smysl a účel, ne sama v sobe, nýbrž ve své životní, potrebám
,človeka pHzpusobené moudrosti.
Práve pro toto pojetí úkolu i proto, že autor jasne myslí a z té
se také jasne vyjadruje, je skutečným požitkem a radostí
'knihu jeho Číst. Kdo vyznává, že. právo je pro život, že ani stát ani
Jeho právní rád nejsou samoúčelern, že závaznost normy nespočívá
v tom, že je normou, ný.brž v tom, že plní sociální poslání, které jest
jejím jediným účelem - ten také chápe pfimerene ú.čel vedy a knihy.
Nezapadne do manýry (nebo ledabylosti) nejasného, neprehledného
SIO:lU. N eboť ani veda není pro vedu, ale pro čtenáre a pro život.
S w o bod a ani na jediném míste se neprohrešil proti této zásade.
príčiny

<') Graz 1926. Ulr. Mosers Buchhandlung (J. M'e yerhoff) .
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lZ aždý článek knihy i kniha jako celek vynikají zrejmou a diisledne
v rovedenou myšlenkovou architektu rou. Není to hf{)1uada kamení, je
~o stavba. Obsahuje celou fadu velmi dusledných i subtilných rozboru ·
-positivního práva občanského (na pr. o zakázané hre, o rozdílu mezi
n ájmem a pachtem, zejména pak o obHgationes ex variis causarum
figuris - o obohacení, o jednatelství bez príkazu, a o užití veci ve
p rospech druhého) - pracuje s rozsá111ou literaturou, všímá si bedlive
i naší osnovy zákona občanského - ale nikde neunavuje, naopak dorede vzbudit a u.poutat zájem do poslední vety.
Celou prací se táhne jako základní tón filosofické pojetí práva.
O tázky spravedlnosti, rovnosti pred zákonern, svobody, dále základní
v lastnosti díla zákonodárného (úpInost, porádek, stejnorodost, soul ad,
j asnost, p1-imknutí k právnímu presvedčení vyrostlému na domácí pu,de, stručnost) i úmernost mezi historickou souvislostí a pfirozenými
zásadami právními "- to jsou konstruktivní prvky, které pojí ruzn!)tv árnou massu positivních ustanovení v jediný myšlenkový celek. .
Na nekolika místech jsem mel dojem, že redukuje na K an t a
DlYšlenky, které mohly do Z e i 11 e r o vadíIa vniknouti odjinud
(z životní zkušenosti, z právní .p rakse, z cizích vzoru zákonodárných,
2 domácího názoru právního) ale ani tam neuplatňuje se tendence
spisovatelova nejak násilne nebo vtírave. Je to názor, možnost, o které
)Ze i jinak soudit, ale která není neoduvodnenou.
Ani na jediném míste knihy S w o bod o v y, který z našich právp rávníku cituje Ran d u, S tup e ck é il o, P a v I í č k a, K r č már e
_ neobjevuje se jméno T i I sch o v o. A prece jsem si za četby tolik ráte vzpomnel na tohoto našeho geniálního právníka-myslitele a
lJmelce slova. Vzpomnel jsem na jeho všeobecnou část práva občan
'Ského a na jeho nezapomenutelnou prednášku i na jeho články k jub ileu občanského zákoníka - a litoval jsem, že Swoboda Tilsche nez ná. Zdá se mi, že v mnohém (myšlenkou i formou) šel Tilsch u nás
c estou, po které jde Swoboda. T i I sch to byl, který ve mne vzbudil
n adšení pro právo občanské. A myslím, že i kniha S w o bod o v a
musí pusobit povzbudive, musí probouzet radost a chuť k práci na poli
o bčanské:lo práva, pfímo léčit ty, kteI-í j sou unaveni pojmovou geometŕií, scholastickou spletilostí a štepením vlasu po délce, metodou,
k terá konec koncu musí uváznout v písku. Je to kniha, která dudlem
I formou osvobozuje od výstredností pojmové _jurisprudence a zároveň
z ach raňuje od rozmeklého, jistotu právní podlamujícího smeru za )volE. S.
ným právemc.

Kiihne Ulrich, Ge s c Íl ich ted e r b ohm i sch e n K II r i rl
..o e n J a h r hun der ten n ach der G o Ide n e n B u I l e. Vydánu
v :čas. Archiv fiir U rkundenforschung X. B. 1. Heft, str. I-IIO.
Pojednání toto navazuje pI-ímo na článek prof. Perelse, který byl
_:ydán v loňském Savigny Zeitschift a o nemž jsme referovali. Je
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vJastne jeho pokračovánim a doplňuje nedostatky, které byly v badánF
o pomeru zemí českých k ríši rímskonemecké. Kiihne prikročil k po jedná~í po dukladném studiu jak pramenu vydaných, tak také pra:menu.
archivních . Svou práci rozdelil si na tfi oddíly. V prvém probírá dejiny pomeru zemí českých k ríši od r. 1356 do r. 1526. Mluví tu nejprve
o Zlaté b~lle , pak o dobác~1 husitských, ukazuje na to, jak zeme česk é
vylo,učily se za husitských válek z vHvu Hše a j'CiJk pfi tech príležitostech, kdy vznikal pro zem,e české prospech, naopak tento pomer by l
zdurazňováJn. Zvlášte v dobe po válkách husitských nikdy panovníci
čeští ani stavov'é nepopirali práv krále českého účastniti se vo\by panovníkovy v Hši. Tak tomu bylo i v dobe druhé, kterou autOr probírá
v druhém oddílu svého pojednání, od r. 1526. Ani tu nebylo právo p anovníka českého účastniti se volby krále nemeckého popíráno a v dobách, kdy, zároveň byl pa'novník český císaľem, bylo uplatňován ú
zvlášte -ťr' tech prípadech, kdy volen byl syn ješte za života sivéiho pred chuq.ce. ' Zvlášte v techto pHpadech nastávaly spory, kdy zároveň v ol,e nec byl již panovníkem v zemi české. Autor velmi poutave líčí snah učeských stavu po osamostatnení od Hše na jedné strane aniž by se
naopak vzdávali práv kurfirstských. Na jedné strane Habsburkové zv l,
po r. 1620 usilovalli o vtelení zemí českých do nove vznikajícího útvar u
státního, na druhé strane však jim práva kurfirstská poskytovala vliv
nia volbu v ríši a také na sepisování V'olebních kapitulací nemeckých.
Proto práve usilovali o readmissi českého hlasu kurfirstského do všec:l
shromáždení kurfirstu a nejen pouze do shromáždení volebního. Autortu líčí dlouhé snahy o tuto readmisi uvádeje príčiny skutečné a i ty ..
které panovník habsburský zdurazňoval, aby pohnul ostatní kurfirsty
ku pripuštení kurfirstského hlasu. Autor líčí pak význam readmissei pro p'f íští volby v ríši. Ve tretím odd ílu autor probírá otázku, kdo
1?yl oprivneným vykonati práva kurfirstská za českého kurfirsta. P fi
kurfirstvích svetských byla tato otázka upravena, zvlášte Zlatou bulo u
stanoveno, kdo nastupuje po smrti kurfirstove v je~10 práva. Pfi kur-firství českém stalo se nekolikráte, že práva kurfirstská byla vykonám\:
stavy ,českými a čeští stavové je vykonávali j ako ti, jimž náležela mo cy dobe bezvládí v zemích českých. Pfi úprave dedického práva če 
ského mohlo se také státi, že práva kurfirstská mohla vykonati i žen a~
Temito otázkami autor se zajírrtá a možno Hci , že prináší zde mnoho
l?-ového, zvlášte v podrob.nostech líče, jak zástupci českých stavu bylik volbám pfipoušteni a jak volbu skutečne vykonávali. Ku konci svého
pojednání probírá autor otázku kurfirst ského hlasu českého za dob y
Marie Teresie.
Autorovo pojednání jiste doplňuje mezeru , která byla v badánf
pomeru zemí českých k Hši, protože témer v1šechna pojednání dosa\'adní zabÝvala se podrobneji jen dobou starš'í pebo nejstarší. Pfiniáší
mnoho nového, ale není úplné proto opetne, protože autor nepouži l
nejen literatury, ale ani ne pramenu českých, jichž je nut.no, aby n á:-
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z ory, které stavové čeští prOnaSejl o pomeru vuči ríši byly práve spojeny s oním pojetím tohoto pomeru, který jest obsažen v pramenechnemeckých .
Rauscher.

Dejiny slovanského práva.
S vatikov S. G., Po cc iH H {J;OH'b (Rusko a Don), vyd. náklade m-d onské historické komise ve Vídni r. 1924, s tran 592 .
Autor, bývalý docent dejin ruského práva na univer·site v Ro ,
s t ove, nyní žij íd j ako emigrant v Paríži, vydal toto dHo j akožto v ý ·
s ledek svých nekolikaletých studií a podává v nem obš,í rne právni
dejiny donských kozáku od jejich počátku v r. 1549, kdy vznikl o ·
~ donské vojsko « až do ruské revoluce v r. 1917. K sepsání dí1a p ~
u žil jak literatury, tak zejména, rozsáhlého materiálu archivního, takže'
k nihu autorovu pri pomerné chudosti historické literatury o kozáct vu
m ožno jen vítati . Vydání dna ' potkáva,lo se svelikými obtížemi, je ž
zavinily pomery, vyvolané občanskou válkou v Rusku. Pu'vodne tiskl o ,
se v N ovočerkassku, kde prišlo úplne nazmar následkern evakuac e
donské oblasti , zachvácené revoluční vichficí, takže autor s prací
musil začíti témer znova a dokončil ji v r. 1922 v Paiíži pomoci
r uského materiálu, chovaného v ruzných knihovnách paľíŽ.ský ch. D cfmitilvne bylo pak vytišteno, jak již výše uvedeno, v e Vídni r. 19 2 4,
j ako tretí svazek publikací donské historické komise, jež si d ala úko r
sbírati, zpracovati a vydávati materiál, týkající se nejnovejších dejí ndonského kozáctva počínajíc od ruské rev oluce r. 1917. Komise m á
s ídlo v Belehrade a vytištený spis S. G. Svatikova jest nejobsáhlej ší
k nihou, kterou dosud vydala.
Autor rozdelil své dílo na 53 kapitol , v nichž seb ranou látklli
systematicky vykládá. Práv ní dejiny kozáctva delí celkern na 7 p eTlod: l. periodu neodvi slosti donského území (1549-1614) , 2. period u'
vasalství Donu k moskevskému státu (1614-1671), 3. p. státní autonomie (1671- 1721), kdy donské území za cara Alexeje Michailovič e
byl o včleneno do ruského státu" avšak .své republikánské zľízení ještépodrželo, 4. periodu autonomie oblastné (1721-1775), 5. periodu, k dy
na donském území počaly se zavádeti prvky gubernské správy a
uplatňovaly se počátky stavovského poddanského zľízení , 6. periodu'
prechodnou (1797-1835) a konečne, 7. periodu od r. 1835-1917, kd y
donského území vystupuje jakožto útvar, jenž jest spravován zvláštním!
p redpisy, z nichž nejvýznamnejším byl o »Položnije ob upravlenii i
"
vojska donskago «. (Zákon o správe vojska donského) z r. 1835.
Podle programu autorova jsou právní dejiny v systematickénl<.
výkladu dovedeny sice do r. 19 1 7, avšak v kapitole prvé jest i krátce
nastíneno, ja.k~ politické události se odehrávaly na Donu ješte po d o.
tyčném roce, až do počátku r. 19 2 0. (Str. 4-6) . Ze zpráv a"utorovýc h
se dovídáme, že bi'"eznový prevrat r. 1917 učinil z donské oblasti a u t o n o lTI ní pro v inc i i ruské republiky s obnoven)'rm kozáckým vo j_.

