
l ~ 

státu pred Bílou horou. 

153.159 
139.3-53 
170.000 
75.000 

6,076.093 
r. 1754: 

4,200.000 
1,070.489 -

134.130 
132.222 
174.338 

145.405 
170.000 

6,026.684 

153.15~ 

139.353. 
170.000l. 

r. 1757: 

4,200.000:' 
1,070.48t· 

134.13(} 
132.222' 
236.660 

3.741 
142.95-1 
170.00(} 

laní a na pr. z král. pan
redpisy i požadavky) stálu-

U rčite vidíme, že hospo
;101; kontrola z Prahy byla" 
tky. V 18. v. hyne uvnitf 
:uje se na pronájmy. 

čes. komory) z vídeňských 
h :fiinancí získali jsme arci 
hematu. Bylo však nutno, 
'en rok jeden a uveden} 
i cHer. J ežto pak značn t
y z velkostatku ko
m rozborem ~ srovnáním 
.ce. J ežto pak není mnoho 
kami, nebylo to snad zby
Ý výber z akt i účtu vede' 

526- I 749, Bahm. Kamera l'
n I 765-r800. 
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73.· 

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 prí
spevek 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 mnoho materiálu, je tam však málo čise] pTislušných. 

JOS. VOLF': 

Zschackwitz nebo Moser? 

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 nezáživné nerrn-
6ine 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 « popíráno, 
jest prý práce z péra »politického dobrodruha« J. E. Zschack
witze, jE'nž byl od r . 1738 profesorern dejín a státního prává . 
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: 

'-C O Ž S ~ 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.2 ) 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 praž
ská censura Hdí, a tu zej'ména 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 císa
l-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. 

t) Výtisky jsou v pražské univ. i musejní knihovne. Mají je pra
videlne i vetší šlechtické knihovny CLobkovická č. 14505 z Putzla
ť: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 ,vydání 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 Frank-
furte' a vznik yálky o rakouskou posloupnost. K svému líčení 
piíipojujc spisoyatel nekteré oficielni projevy Bavorska a Saska 
:proti rakouským nárokum Marie Tevezie. Popis válečných udá
lostí 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 na
Hzení 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.ají 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. Dubro
zdání toto je z 18. prosince 1749. Jako členové dosavadni ko
mise ,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) A. Wiesner, Denkwiirdigkeiten der osterreichischen Zensur 
J 847, str. III, nevyslovuje se určite, kde k spálení knihy došlo. Píše, 
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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\l
do 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 do
mnence-, že by byl bin; al vyvolán nejakým udáním z Prahy_ 
V tom prípade byl by se j,iste zmínil o aktu pražské reprE-sentace
a komory,_ který by byla tato do Vídne zaslala. Již tento vnitrní
duvod, 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 minister
stya 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'g

reiches BahejIn, in sicll haltend dessen alte Ein,vohner I H ertzoge' 

že byla Rochezangova kniha u všech knihkupcu vyhledána, katem 
?pálena a jméno spisovatelovo na šibenici phbito. Duvodem zákazu
byly urážky ruzných korunovaných hlav a slavných císaru (uvádí 
úryvek ze zakazovacího dekretu). - Protispisem, taktéž pseudonym
ním, jest Zellante, Andenken aller von Zeiten des von Chur-Baieren 
usurpirten nohmen und der unter dem franzosischen Joch gestan
den en Prager Städte vorgefallenen Begebenheiten L-II., Lipsiae, 

1743, 80 • 

5) Riegger, 1·iaterialien zur altcn u. neuen Statistik I, 1787, str. 57 -
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.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 vor
nehnlsten actis publicis bestärckten N achricht, was mit der 
wichtigen Streitigkeit wegen der Bohrnischen Chur-Stimme vor
gegangen, und was bey der jetzigen Veränderung in Boheim an
merckenswiirdiges passiret. Anes und jedes aus den bo--sten N ach
richten, Diplomatibus und andern U rkunden zusamen gez,)gen, 
von vielen Irrthiimern gesäubert, und mit einer accuraten Land
Charte versehen von Rochezang von Isecern. Historia perspicuitate 
.et brevitate non quicquam habet antiquius. Freyburg 1742, 4°, 

str. [4] + 196, m. 1.6
) ". 

Druhý dil vyšel pod názvem: Historische und Geographísche 
Beschreibung des Konigreiches Bo'heim, Z weyter Theil, worin 
.die neuesten Begebenheiten di es es Konigreichs, von dem Tode 
des Kaysers Carls VI. an bis auf den heutigen Tag I griindlich 
und unpartheyisch vorgetragen von Rochezang von Isecern. 
.Franckfurt und Leipzig, 1746, 4°, str. [4] + 200, t. 1.

7
) 

Mimo to však vyšelL dil v úprave 2. dílu r. 1746 ve Frallk-
lurtu 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 neuvádí8

) ji sice ' ve své priručce (Vollstän-· 
digeres Handbuch der Teutschen Reichsgeschichte, 2. Aufl., Gät
tingen, 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, 8Ú) 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 Ad
Voigt. 'Pro dobu starší jest ovšem pouhou kompilací, jež prozra
zuje 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 učinii 

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, ,in multis tamen non solum 

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. war 
schon ein Mann von mehr als 40 Jahren tl. schon viellerlei Stellell: 
duchgewandert, als er 17JI eine Einleitung zum teutschen Staatsrechte
drucken 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, gO

meist in historischen Kompilazionen bestehen, ha-ben ihm wenig Ehre
gebracht. 
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recht (1746, SO) a Genealo-
~es to nelze líčení spisovatele' 
~ezírati. To vytknul již Ad~ 

lhou kompilací, jež prozra
adruje 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 com
pruf1teatur, hanc historiam' 
,in multis tamen non solum· 

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-

Zschackwitz nebo Moser? 

hallucinatur, sed saepe et calumnias et men dacia recens~t; unde
meritas dedit poenas, quibus pr:im.um liber ex librariorum mani
hus 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 aus
gelassen (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 fran
couzskéhu vojska do Čech a obsazením Prahy, kde se pod jeho 
záštitou provádela pomocí tisku propaganda ve prospech Ba vo1'
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 konfisko
VáI1Y. 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 v tk ... · '1 I)" mnen a, ze .a ~ UClnl1 sv. p. -etras v Olomouci. Opakuje ji znovu 
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FeI. FreudeJO), 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 ne
pravdepodobnou. Nápadné by však pŤi tom byl0, že n epr o nesl 
-o t-éto nebezpečné knize ve svých olomouckých Monatliche Aus
ziige 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 od
lišný 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 ha
nebné 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 názvem; 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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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 hi
storische und geographische Be-
"chreibung des Konigreiches Bä
heim, 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 herflies
sende 'Verk an sich ketme Zu
dicksicht 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 Ver
kle-inerung in Geg·enhaH der dar
unter steckenden grUndlOSen 
und gänzlich erdichteten ver
leumderischen Ausdruckungen 
zn setzen seyo, allergnädigst re-

Dv. dekret, guberniu zaslaný : 
Maria Theresia etc. VV ohlge

bohrener, Hoch- u. \Vohlgebohr
ne, VV ohlge-bohrner, Gestrenge, 
Liebe, Getreiie; Es wiJrd ·eine 
unter dem N ahmen Rochezang 
v. Ise'Cern heTausg~egebene ,Histo
rische und Geographische Be
schreibung Unseres Erb-Konig
rei ehs Boheimb, weI che fast lnei~ 
stens wieder das Durchlauchtig
ste Ertz-HauB von Osterreilch, 
besonders in der Erbfolge v1e1 
schänd- u. ärgerlicheSl in si'ch 
enthaltet, von denen Buch
fiihrern ohnbedencklich ver
kauffet. 

Obwohl-en nun d1eses von 
einem hirnlosen Kopff herflieB
sende W 'erck an sich selb sten 
keine Zuriicksicht verdienet ; So 
haben Wir gleichwohlen in An
sehung, daB eben auch darinnen 
verschiedene gecronte Häubter 
und glorreiche Kayser miJt vie
ler Ärgerniis angegrieffen wor
den, deren erworbene Ehr und 
Hochachtung jedoch in Gegen
haltll) deren darunterstecken
den grundlosen und gäntzlic~ 

erdichteten Verläumbderischen 
Ausdruckungen durch einen so 
schlechten Me·nschen bey der 
PQsterität in keiner Verkle~ne
rung zu hinterlassen ist, aller-

11) V konceptu gub. výnosu z IO. listopadu 1749, jenž má po
známku: ~ 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. 6 
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solviret, daB vor allern dies es 
Buch hey den sänuntlichen 
Buchfiihrern a II h i e r aufg·~ 
suchet, durch den Scharfrichter 
offentlich verbrennet und der 
N am·en des sogenannten Ver
faBers an den Galgen geschla
gen, kiinftighin aber ihren 
Buchfiihrern soťhanes Buch 
weiters zu ve-rschreiben und all
hier einzufiihren oder zu ver
kaufen, unter SOtllst erfolgender 
emphndliche-ll Strafle gänzlich 
verboten, auch diese Ihrer Ma
jlestä~t allerhoc'hste Hesolution 
der hiesigen Zeitung einge
drucket werden solI. 

vVo im iibrigen Ihre k. k. :Maj. 
auch gewollet sind, den Censori
bus allhier nachdriicksamst mit
zugeben, wie sie kiinftighin Bine 
mehreI'le geflieHentliche Obdacht 
auf dm'ley einfiihrende Biicher 
zu tragen und nicht bloB allein 
die de ordinario sehr unschuld~g 
bemerkte Titel und Rubráken, ' 
sondern auch derselben Innhalt 
anzusehen und d urchzugehen, 
einfolglich derley schändliche 
Aergernillen, wie im casu prae
senti geschehen, aus dem Publi
co bey ansonst zu gewärt.ÍJgen 
babender schwersten Verant
wortung hinweg zu halten ha
ben. 

'iVien, den 1. Nov. 1749. 

. gnädigst resolviret, daB vor allen 
dieses Buch bey denen samment
lichen Buchfiihrern dort Landes 
a ufgesuchet, durch den Scharf
richter lQ[fentlich verbrennet und 
der N alunen des so genannten 
Verfassers an den Galgen ge
schlagen, kiinfftighin aber ilinen 
Buchfiihrern sothanes Buch 
\veirters zu verschreiben und eÍln
zufiihr-en oder zu verkauffen 
unter sonst erfolgender emp
findlichen Straff gänzlich ver
botten, au ch diese Unsere Aller
hochste resolution denen Zei
tungsblättern eingedriicket wer
den soHe. 

W ornach ilir also das weiter~ 
schon vorzukehren wissen, iibd
gens aber, was fiir eine Norma 
in Censurirung deren Biichern 
beobachtet werde, auch was fiir 
Persohnen hierbey bestellet 
seyen, des nächstens anhero ge
horsamst einberichten werdet. 
U nd Wir verbleiben anbey mit 
Kays. Konigl. Gnaden Euch 
wohl gewogen. 

Geben in U n8'erer Stadt Wien r 

den 1 ten Monaths Tag 9bris int 
Siebenzehen H undert Nieun unď 
Vierzigsten, Unserer Reiche des 
Hungar.isch- ~. Bäheimischen 
in Zehenden J ahre. 

Maria Theresia mp. 
Friedrich Wilhelm Graff 

Ha ugwitz mp. 
Ad mandatun1 Sacrae Caesa

reo-Regiae Majestatis proprhllll 
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Carl Maximil. v. Kranichstäd
ten mp. 
fpraes. 8ten 9bris 1749/. 

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 Behut
sam- und Verschw1egenheit jene durchsuchen, und die antref,fende 
Exemplar,ja des .gem1eldt'8n Buchs durch den Scharfrichter offent
lich 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 ach
druck mitzugeben, sodann aber per patentes den gesammten Buch
flihrern die weitere V,erschreib-, Einfuhr- oder Verkaufung so
thanen 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,ennet WrQir

den, allhero zu berjchtell haben. Geben Prager SchloB den 10. 
Nov. 1749. 

Domnívám se, že byl Popis v Čechách dosti rozšíren, pone
va.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 vyhovo
vala. ~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' 

J2') Riegge r , TvJaterialicn J, 1787, 58. 

fi* 
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zvláštního dúrazného pátrání PO knize U knillkupcu ve forme raz
zie, jak se to pfi jiných príležitostech dálo, nebylo nebo není aspoň 
o nem zpráv. Snad tomu zabraňovaly wUečné události, snad i roz
vaha, 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 sou
vislosti 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 upo
zornili, nýbrž že to byl kdos, stojící mimo okruh censorský, nebot 
se tenlto posl'ednim 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 spisovate
luv v dosavadní literature luštiJ. a pro č se tak činilo. Jds pfi tom 
pouze o' dva muže, kteŤÍ tu pT1cházejí v úvahu: o Jana Ehren
frieda 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 e
ben v o II Tse h a c k w it z. Syého pramene pro' toto tvrzenÍ 
neudává. 
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Iroč se tak činilo. Jde pri tom 
zejí v úvahu: o Jana Ehren
Mosera. Pro prvéhO' je vetšina, 
dobe starší. 

lochezangovy po prvé Frant. 
;chrichte von Bohmen« (1774, 
li knihami jako pramen svých 
é ruky, ponevadž 88 do ll1l1ívá , 
(42,; vydání z r. 1746 vubec 
L. 

l (1779, str. 776) zná sice JIZ 

ale pravého nebO' domnelého 
. vádí. Teprve ve 3. vyd. (II, 
n Isecern 1 7-iH. G ese h r i e
lO pramene pro' tlato tvrzení. 
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Touto poznámkou objevuje se po prvé u ná;:; 1'. 1782 Tschack
witzovo či Zschackwitzovo jméno v literature. A zdá se, že bylo 
tehdy Pelclovi ješte neznámo, že tu jde o zapovez·enou velezrád
nou 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'
VOU.15 ) Na onoho či tohoto. odkazují pozdejší dejepisci Krones/

6

) 

Hužjčka/7 ) Holzmann-Bohatta
1 8

) a j. 

13) Verzeichnísz einiger gedruckten IHilfsmittel zu einer pragma
tischen 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·vém 
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. 'Zschak
witz; 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,ehoi jméno melo býti, ovšem v za
halHné 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 vo
l'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 ná
boženství z Čech do Saska. Jeho bratr J'i:ľí Jan Čakvic z Bohušic 
zustal prý v Praz8, prijav tu víru katolickou.20

) 

19) Životopis jeho podali: 
Joh. Jac. Moser, Lexicol1 derer jetztlebenden Rechts-Gelehrten

in Teutschland, ,;velehe 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 Anmerkungen 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 nud
zici, Oder Aushihrliche diplomatisch-historische Beschreibung des zum 
ehemaligen Primat und Ertz-Stifft, nunmehr aber durch d~n west
phälischen Friedens-SchluB secularisirten Herzo-gthum Magdeburg ge
harigen 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, ma-
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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 
válečným sekretárem v saské vojenské kancelári, stál ve službách 
.saskogothaiských jako voj,enský 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 po
známkách k ex amen juris publici:l1

) 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,ejné 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 enicheno
vých 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,in mun
terer, aufgeweckter und fleifiiger Rechtsge'lehrt.er und gehäret 
'unter die polygraphos unserer Zeiten, wie nachstehendes Ver
ze-ichni13 von seinen SchriHten ,mit meheren erweisen w~rd. Uvádí 
48 tištených a mnoho rukopisných jeho del. Zedleruv Universal-

jíteli statku Čákova či Čákovic pebo Malého Čákovce v kraji budé
jovickém, praví Bílek, (S9, XCIX.), že mu byl statelc navrácen. V mat
ričních 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, 
Coburg, 1716, 8°. 
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lexikon (51, str. 105) poznanlenava jich 60. Brode (Allg. Deut
sche 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 práv
níkem 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 sou
visely 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 II uH : 
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,er 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., Frank
furt 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,lygraf nemecký. Označil jej 
jako takového Ad. Voigt ve 4. sv. »Beschreibung der hisher be
kannt'en Bohmischen Miinzen« (1787, str. 202), kele píše: »Roche
zang von Isecern, Historische und geographilSche Beschreibung 
des ,Konigsreiches Bohmen, II. Thei~e, Frf. U. Leip2Jiig, 1746, 4. 
Der Verfasser dieser den Gerechtsamen des Erzhauses Oester
reich 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 II ·e n fi 'e y II t, Z sch a c k w i t z, s o n der n cl erb e
k 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 histo
rische 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,eraturu 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 kurz
gefassten poEt. Landesgeschichte ' des Markgraft. Mähren (II 
OlmtiJtz, 1788, str. 54) vypravuje k 1'. 121(i o: tom, jak se uplat
il 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 Ko
lligreichs 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\lIoBero
vj, 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 Unpar
theyische N achrichten, 1730, str, J44/57. Sám vylíčil svuj život ve své 
Lebensgeschichte, 3. vyd. ľ. J777, 



90 Jos. Volf : 

Jlokusím se nyní vysvetliti, z jakých duvodu byl právnik J-an 
J-akub Moser, král. dánský státní rada, za spisovatele Popisu po
kládán, a . ukáži, pro č tímto spisovatelem mohl hýti spíše než 
Zschackw.itz. Budu se pri tom pridržovati j·eho vlastního životo
pisu, vydaného ve 3. vydání r. 1777 ve Frankfurte a Lipsku pod 
názver.lJi: Lebens..,Geschichte Johann J acob ~losers, Känigl. ... Däni
schen 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 dúka
zem, 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 
autorství. 

Osudy Moserovy jsou ješte pestrejší než Zschackwitzovy. Byl 
rodem Šváb ze Stuttgartu, studoval v Tubinkách a je tudíž malá 
pravdepodobnost, že by byl znal česky, jak u autora Popisu mož
no do jisté míry predpokládati, a stál na počátku svého vstupu 
do života spíše blíže domu rakouskému než pruskému. Souviselo 
to snad i s jeho poby tem ve Vídni, kamž pŤišel r. 1721 jako vir
temherský 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 práv
nich vecech. Do r. 1737 zastával radu úradu. Toho roku jme
noval j1ej pruský král tajným radou a sveril mu profesuru ne
meckého a soukromého práva na · universite ve Frankfurtu n . 
Odrou. K tomuto jm~ll'ování prispelo snad :il nábož-ensk~ hle
djsko, jež zastával Moser tehdy - a i pozdeji --i Y otázce emi-

25) Srv. též jeho : Perspectuose Beantwortung des kgl. bähm. 
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 Ertz
BisthlUll Salzburg I-II (Frankfurt u. Leipzig, Tiibingen) a 
pozdeji Saltzburgische Emigrationssachen, 1732i33, s nimiž sou
visí i druhá téhož thematu se dotýkající: Aufmunterung zur Gut
tätigkeit 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 ,posled
ním 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 vzpo
nlínkou, jak vychov~tel jeho detí konsilSt. rada J. K. Schmidlin 
mival v nedeli večer vždy s detmiJ náboženská rozjímání, ke kte
rým 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 frank
furtské 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 ukazo
val 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 na
hlíženÍill 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 Zedt
witzu 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 be
rechtigt, hingegen derer von Zedtwitz personliche und reale Reichs
Unmittelbarkeit 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 kurfirstsko
trevirského ministra obšírnou obranu královny Uherské a j'ejího 
práva na kurfi,rstsko-český hlas pfi nastávající volbe císar,e. Opet 
prý nezvedel, došla-li jého 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..}. Chur
stiffilue 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 ViII. Wahl
kapitulation 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:minku zasluhuje jeho revoluční nazírání na válku v tech 
n-epokojných 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 ei 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 fun
z 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 k
s 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-em manžel Marie Terezie František. Napsal prý pro nej na 
rozkaz kurfirstsko-brunšvického volebního vyslance sv. p. z Miiinch
hausenu pojednání -o turn, jakých smernic by mel nový císar uží
vati, 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-ersprechen 
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,edující doby nechtel predkládati censure, 
ponevadž prý úiední prehlídka rukopisu príliš dlouho trvá. Proto 
vycházely jeho spisy vetšinou spominutím censury I('mit Censur-
freiheit). . 

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) 

21G) Touto otázkou se zabýval ješte r. 1765: Beantwortung der 
F rage, wic viel Soldaten eines Teutschen Reichstandes Land zu er
halten schuldig wäre. 
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zpusobily 'prý nHl. u cís. dvoru hlavne jeho: »Hanaurische Be
dchte 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 zaba
veny~ Stavovský konsulent či rádce proti virtemberskému vévodovi 
a dánský státní rada J. Moser v. :Filsek byl zavezen do cís. pev
nosti 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 se1-
tene Rollen gespielte Mann schon längstens in ganz Deutschland 
durch sein unruhiges Betragen und ohne genugsame Beurteilungs
kraft 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 no
torischermaHen . zu 'erfreuen 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 - ci
zich 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 eli
gion einer Abgätterei beschuldige, so-dann wegen cler Landfriedbruchs
sac;,en u. dem Commando der Reichsarmee sehr gegen mich aufge
hracht, so daB man mich , nach dem Ausdrucke eines sichern kai
serlichen :Ministers; fiir einen geschworn.en Feind des '·kais. Hofes 
ansahe. Da man mich nun iiber dieses dem kais. Hofe als cinen Re
béllen 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 Gelegen
heiten 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,egenwär
ti 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 be
le.idigenden Beurteilung, absonderhch in deIn Tractat von Reichs~ 
tags-Geschäften, sich Denenselben recht zuzudringen. Man ver
lange 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 eine s gewissen anderen HoIes entweder mit einem vor
seízlichen Stillschwe,Lgen iibergangen oder mit leiner 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 nej
staršího syna, jenž byl skutečným cisarským ríšským dvorním ra
dou. }.i(oser se proti tomu bránil, ukazoval na své zásluhy, ale 
císar žádal na nem bezpodnlÍnečné podrobení, odprošení, yy

myškování 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 sku
tečnosti 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'r
štici , 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 Zschak
witz 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 mno
hých provlnení V'8 slnyslu práv habsburských. Je pravda, že se 
Popis v dlouhém seznamu jeho spisu, jak je podepsané :ll nepode
psané 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 na
šebo min. vnitra se mi njkde jméno autora, ať domnelého, ať sku
tečného, nevyskytlo. 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
louse, podává svým dílem zevrubné vypsání dejin práva franco uzského 
až do propuknutí veliké revol1..1ce; od vypsání další ho právního v)'voje 
upustil - jak se v predmluve zmiňuje - z toho dúvodu, že do roz
meru knihy nebylo by možno jej vtesnati, jeHo velik)r rozsah 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 pro
bírá období státu stavovského a poslední vypisuje právní v)'rvoj fran
couzského království za dynastie KapetovdL Tato část jest také l1Cj -




