My Marie Terezie
z Boží milosti
císařovna římská, vdova, královna uherská, česká, dalmatská,
chorvatská, slovinská a arcivévodkyně rakouská; vévodkyně
burgundská, štýrská, korutanská a krajinská, velkokněžna
sedmihradská, markraběnka moravská, vévodkyně brabantská,
limburská, lucemburská a geldernská, würtemberská, horno a
dolno
slezská, mantovská, parmská, quastalská; kněžna švábská,
knížecí hraběnka habsburská a flanderská, tyrolská, koburská,
hořická a hradišťská, markraběnka svaté říše římské,
burgundská, Dolního a Horního Lužicka, hraběnka namurská, Frau
an der Windischen March und zu Mecheln, ovdovělá vévodkyně
lotrinská, barrská, velkovévodkyně toskánská
vzkazujeme pozdravení každému našemu věrnému vazalovi a
všem obyvatelům našich dědičných královsko-knížecích Zemí a to
jak poddanným, tak bytostem všech stavů byť úředních či jiného
postavení požívajících úctu a vážnost …
(chybí)
… staré autentické domácí a rodinné spisy: např. kdy je rodiče zaznamenali, kolik
dětí zplodili, jejich jména a ve kterém roce, s jakým manželem, kdo byli jejich
předkové z čehož tak lze sestavit správný a přehledný soupis.
Přihodí-li se ovšem (což se stává dosti často), že požáry, války, plenění a
podobné nehody zapříčinily, že některé generace již nelze prokázat, je nutné ověřit
je (per Testimonia Fide digna).
Především je žádoucí, aby byly shora uvedené příčiny ověřeny a přezkoušeny a
to nikdy méně než třemi atestanty pocházející z toho rodu, kteří své výroky (ex
Causa ipsorum aciente) odpřísáhnou, aby tak v rodokmenu uvedená jména byla
skutečně pravdivá a původní, známá nejen celé rodině, ale zaznamenaná také
v zemi.
Týká-li se ztráta těchto písemností (dokumentů) nějakého šlechtického rodu který
již zcela zanikl, platí v tomto případě stejná zásada jako shora, že lze totiž platnost
tohoto (Attestatum) uznat pouze svědectvím třech svědků z nejbližšího příbuzenstva
vyhaslého rodu.
Protože v žádném případě nelze předpokládat, že by všichni tito kandidáti
předložili své rodinné spisy v originále prohlašujeme tímto, že veškerými našimi
zemskými pobočkami vidimované písemnosti vykazují bez výjimky svoji platnost jako
(Dokumenta probatoria). Taková (Notaris publicit) vidimovaná akta ovšem a
písemná osvědčení (Attestata) vydaná pány faráři a vypsaná z jejich matrik musí být

legalizována dříve, než jsou jimi resp. světskou a duchovní vrchností quod finttales,
podepsána.

§ III.
Po přezkoušeném zjištění rodu, synovství i pravosti rytířského původu šestnácti
nejvýše postavených předků u kterých bychom chtěli mít všechny primos
acquirentes, neboli první urozené zcela vyloučené a tak neměli z tohoto hlediska o
tom či onom rodu žádné pochybnosti, měla by být tato zkušební část dodržována.
Aby se také předešlo všem pochybnostem je nutné, uchovat hodnověrné listiny
na základě kterých můžeme dokázat, že jmenované osoby jak z otcovo tak z matčino
strany, jsou šlechtici od narození.
Ostatně rytířský nebo jiný urozený původ šestnácti našich předních předků lze
zjistit následnou atestací:
Dotazem po panských a rytířských stavech ve všech našich dědičných zemích a u
všech říšských rytířstev, dále u provinciální kapituly maltézských rytířů, u řádu
německých rytířů, u zplnomocněnce království uherského (maďarského)
prostřednictvím tamních zakladatelů chrámů a říšských nadací, ze starých
náhrobních kamenů, kostelních oken, nebo ze zaručených listin, ze kterých lze
urozený či rytířský stav dostatečně dosvědčit.
§ IV.
Za stejných okolností lze postupovat při určování pravosti erbů, helmic a klenotů
na což by si probandité (geneal.- nejmladší osoba v rodokmenu, pro níž se má sestavit posloupnost předků)
měli u zemských úřadů a rytířstev opatřit věrohodnou atestaci. K určení pravosti
předloženého erbu musí být přiložen malovaný vzor, podle kterého páni komisaři určí
jeho věrohodnost.
Stává se také, že šlechtické rody s přibývajícím majetkem, ale i z jiných příčin,
své erby mnohdy pozmění, čímž dojde i k tomu, že jeden rod vykazuje erby dva.
V takovém případě je žádoucí, aby kandidát tuto okolnost uvedl v poznámce.
(chybí)
§ VII.
Dále následuje návod jak uspořádat a vyplňovat formulář rodokmenu.
Patřičný důkaz šlechtické urozenosti šestnácti předních předků kandidátky N.A.
představuje křestní list N. 1. z něhož vyplývá, že pochází od svého otce N. B. a své
matky N. C., a že je zplozena manželsky.
Extractus vidimatus manželské smlouvy
sub. N. 2.
kandidátky N. D. a babička N. E. byli z otcovy strany, dále

ukazuje, že dědeček

Dokazuje N.4. vůči N. 3. D. manželské smlouvy, nebo des Theillungslibell, oder
Lehnbriefs, oder dieses Accodrds, oder Vergleichs, že kandidátčin pradědeček z otcovy strany
se jmenoval N.F. a prababička N. G. dále
že babička kandidátky N. E. pochází od N. H. a 1. a ona že je zplozena v tomto
manželství lze odvodit z N.4.
Dále, že prapradědeček kandidátky byl N. K. a praprababička N. L. které zplodil
pradědeček N. F. ověřuje příloha sub. N. 5. dále

že rodiče kandidátčino prababičky N. G. byli N. M. a N. N. je dostatečně patrné
z č.6.
že N. H. pochází od N. O. a N.P. nám ukazuje N. 7.
že N. 1. je zplozen(a) od N. Q. a N. R., dokazuje N. 8., čímž je skutečná
descendence (platnost) a oprávněná filiace (příbuznost) z otcovy strany dostatečně
dokumentována.
Matčino strana je prokázána shora doloženým křestním listem sub. N.1., kde matka
kandidátky je N.C.,
a že její rodiče jsou N.S. a T. ukazuje extrakt manželské smlouvy sub. 9. jak je
poznamenáno v Probation in Linea paterna. Stejně tak to musí pokračovat i po
matčině straně. Každá generace totiž, musí být doložena jasně autentickými
dokumenty a listinami, nehledě na to, k jakým koncům se dospěje. Důležité je,
prokázat uváděnou pravost.
Šlechtický stav
Co se týče rytířského a (Stiftmäßigkeit) původu již uvedených agnátů (příbuzných po
prokazuje se tento až po provedené oboustranné atestaci, máme-li prokázaný
šlechtický původ všech uváděných rodin – očíslováním.
Co se týká postavení erbů, o těch svědčí dokumenty – Documenta sub. Nris, Nris,
že byly u zmíněných rodin v každé době vždy správně prezentovány; s helmou,
štítem, klenoty a barvami, a jsou tudíž jejich vlastní vrozené erby.
otci)

Odstavec ze strany 6:

V tomto tkví naše nejmilostivější vůle a mínění
Dáno v našem hlavním a rezidenčním městě Vídni 31. května
sedmnáctistého šedesátého šestého a dvacátého šestého roku
našich říší.

Ze strany 8 a

N.A.
Candidatin
No. 1
Das obstehende Ahnen sowohl Vätter als Mütterlicherseits der Candidatin N. A.
derenselben Stamenfolge, Wappen, Schild und Helm in Farben und Stellung, auch in

der Filiation oder Descendent ihre Vollkomlichtigkheit haben, annebst alle
obbenannte Familien und alt adelichen Herkomens sind, ein solches ist uns zum theil
wohl bekant, und aus denen uns Vorgezeigten Authentischen Daten des mehren
erwisen worden; Welch alles hir hiemit sub fide Nobili, und an Eidesstatt der
Wahrheit zur Steuer bezeugt.
Datum yy
Překlad:
Shora uvedení předkové kandidátky N. A., vykazují jak z otcovy tak z matčiny strany
naprosto dokonalou úplnost jak v genealogickém sledu, tak v umístění barev nejen
v erbu ale i na štítu a přilbici. Všechny shora jmenované rodiny jsou starého
šlechtického původu a z části dobře známy, což nám bylo prokázáno předloženými
autentickými daty. Pravdivost všeho uvedeného proto tímto místopřísežně
stvrzujeme kvůli zdanění.

