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Učenf staroruských letopisu XI.-XII. 
stoletf o právu a pravde. 

(Referát pro III. ru ský zahra,niční vhleck)T sjezd.) 

1. 

S výrazem »právo« V jeho nynejším smyslu se ve staroruský-ch 
!etopi,seeh zemského (Kijevskŕho) období neshledáváme. Slavu 
to se y nich sice vyskytuje, má však širši význanl a používá se 
ho jako synonymu v1Tra.zu »pravdá«, kten'r znam:ená zároveň 
i právo, i mrav'nost, i pravdu (skutečncst, HCTHHa). V povestí 
o lJovolámí Varjagú čterne, že shromáždení plemen se usnesIo hl€
dati knížete, >:·jenž by ... soudil pod lep r á v a« , (Lavrenťjevský 

letopis, r. 6770 po stvorení sveta), což v jiných opisech j,est za
lnen.eno výrazerrn »podle pravdy« (letopis Avraamky, ArchaJllgelo
g\)I'odský letopjs). V preldade 57. žalmu Davidova, vyskytujíciID 
, e v leto-pisu , j es t dvakráte použito slova »právo«, které nyní pre
k!ádáme výrazy: prayda, spravedlnost (Ipaťjevský let. r . 6523 PI) 

stv. sv.; Bible, N ákladem B~bl. Spolku, 1922). O knÍŽeM Konstan
finu Vsevolodiči se vypravuje, že ho Buh »podle PTáva« (t. j. 
vskutku) obdaril mírností Davidov-ou, moudr-ostí Šalam'ounoyou 
(Lavr. IE·L, r. G726 po stv. sv.) . 

II. 

Euské letopisy cenily »Pl'aydu « yysoko a stále hlásaly jeji 
plnení ye všech stycíeh státních a společell1ských: ve vnitrní vla
darské činnosti knížeíe, ve stycich m,eziknížecích, v pomeru kní
~(tte k » yeči « (shrOlTláždení občanú mesta) a L d. 

Ve své vnitrní činnosti musí býti kníže sprayecUiyým soudcem 
a vladarem. Nejvyšší pochvalou mu hylo, když v posillrtné vzpo
mince o nem psali v letopisech, že »luiloval pravdu«, že »pravda 
s ním chodlla « (Lavr. let. , r. 6601; Sim!eonovský let., r. 6713). 
Pečerský opat Polykarp v Tozmlllve fi knížetem Rostislavem Msti
s]ayičem formuloval pov}iunosti knížete k pravde takto: »BUh 
vftm velel jednali tak: pra v d 11 Č i nit i n a t o ID t o s vet e, 
v pra v d 8 s o II cl i t i s o u d, a v p:ľísaze stati « (Ipaťjevský let., 
l'. 66?()). Nedostatek pravdy ve vladarské činnosti toho kterého 
kn ížete vzbuzuje u le+,opisce smutné úvahy. Když se již byl Vsé-



)v: 

pisu XI.-XII. 
)ravde. 
védeck), sjezd.) 

nyslu seve staroruský-ch 
lí neshledávám·e. Slovo 
li význam a používá se 
ten'r znam:ená zároveň 

~t, UCTI-IHa). V pnvestí 
í plemen se usneslo hIe-
r á v a« · (Lavrenťjevskj 
jiných opisoch j,est za

Avraamky, ArchaJllgelo
Davidova, vyskytujícim 
právo«, které nyní pre
faťjevský let. r. 6523 PI) 

22). O knížeti Konstan
h »podle práva« Ct. j. 
Dudrostí Šalamounoyou 

ko a stále hlásaly její 
llských: ve vnitrní v]a
lížecích, v pomeru kní
,) a t. cl. 
B spra\'ecUi\Tým soudcem 
když v posmrtné vzpo
al pravdu«, že »pravda 
~onovský let., r. 6713). 
~etem Rostisla vem Msti
k pravde takto: »BUh 
i n a t o ID t o s vet P, 

i stati « (Ipaťjevský let., 
~ činnosti toho kterého 
v· Když se již byl V sé-

Učení starorusk),dl letopisu XL-Xl I. století o právu v pravde. 335 

lolod J aros]avič priblížil stáľí a byl postiže'n neduhy, prestala 
,docházeti k ]idu ' lmÍŽecí pravda, začali jej okrádati zplnomocneni. 
..knÍŽetenl sJužebníci, soudcové, správcové (huní), uvalovati poku
ty (nezákonné), kníže pro své neduhy o ničenl nevedel (Lav.r. 
Jet., 1'. (j()01). 

V 'te,iné rníye byl.o zapotí-ebí »pravdy« \'e stycich mezikníže
dch. Napla "de musilo se zakláda,tí nás]ednictví na trún, p:ľi

delo\'ctní vlada.rství starším knížetem mladším knížatum, vzájem
ný pomer v pravomoci jednotlivých knížat, na pravde S8' musila 
zakládi.Lti moc knížete. Projevy požadavku takovéhoto poráJClku vklA.
dají letopisci do úst oblibeným k'nížatúm anebo je vyslovují u prí
ležitosti pojGc1nání o jejich činnosti. Jaroslav Nloudrý prál svému 
J1ojmilovanejsllllu synovi Vse-volodovi, aby piijal, dá-li to Bilh, 
»vládu trllnlh jeho »P oo bra tr í c h s v Ý ch pod le pra v
d y, n i k o ] i v II á s i l í [11« (Lavr. let., r. 6601), t. j. na základe 
stanoveného porádku v následnietví trunu. Izjaslav Mstis]avič 

I lravj} k Hnstislanl Jurjeviči: »a mne dej Bože, abych vás, vše
c:hny bl'atry své, a celý rod svúj mel podle pravdy, jakož i duši 
s \'uU « (Jl1ii.t. Jot., 1'. 6656), t. j. prál si, jako nejstal'ší kníže, aby 
Hi€ziknížecí pomery a styky byly upraveny podle jakéhosi práv
I~ih'l i·áclu. Knížecí 1110C musí býti, podle názoru letopiscú, . za:-
10ŽClĽil na zákonných právních podkladech: na záveíi predchO'zího 
kldžrlp panovnika, na dedickém rádu a t. d. Porušení takových 
noreIn vyvolává u letopis ce rozhorčení, jež projevuje biblickým 
ki'psfanským kázáním jakO' na príklad, v prípade, kdy Izjaslav 
~ľ1-l,rosJavič byl vyhnán svými bratry Svjat0s1avem a Vse-volodenl 
(l,avr. JeL, r. (581). 

Pomer mezi knížetmll a » veče-m« rovnež musí býti zalo-žen ' 
na pravde, líd se musí chovati ke knížeti »s veslkerou pra.nlou«. 
Tale na p:hklacl občallé Novgorodu, když zvali Jaroslava Vsevolo
diče na knížecí stolec, z~chovali se k nemu »8 veškerou pravdou 
a úctou« a proto »dohre vše hylo« (IV. Novgorodský let., r. 6705). 
Aby byla zachována v zemi pravda, jest nutn0, by líd se podľidil 
kn ížet i,. Neboť pred povoláním kníž·at »nebylo pra.vdy« mezi ne
vražjyými rody a mesty (La vr. let. , 1'. 6370). 

III. 

Hlá.sání nezby,tnosti práv.ního porádku není vletopisech pon
hým politickým, ·svetským 'pojednáním, poučujícím o cestách k do-
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cíIení zelIlSkého blahobytu. Podle jejich p-re.clstav právo a pra"da 
jsou nezbytné ve verejné státní správe jak pro docílení blahobytu 
licLského na zemi, tak i pro dosažení nábožensk)'ch úkolu: snúsl' 
duše, zasloužení pomoci Boží na zemi a plneni k res Eanských ~J)Ťi~ 
kázánÍ. 

Pouč'8Iní o nutnosti pravdy vubec a prardy ve správč stát u_ 
}Jl'O spásu dušf>~ pro zdokonalování SI?, pro dosaženi královstv i 
l\ ebeského čerpají letopisy již z Pisma Svatého. Rovnež Vladimir 
l1onomach vyvnzuje své výroky o pravde kni.žete v,e vnitrní jehn. 
cinlflosti z prikázání božích (» Poučen 1 « V1adjmíra Monomacha ). 
V tomto p:fipaae j.est nezbytno, aby duši j,eho nezahubil prestupek 
]::,,'oti vravde. Svatá knížata Boris a Gletl podle presvedčení leto·
piscu dosáhla večného života za obetavé vykonávání meZÍ10nížcci 
pravdy. Sv. Boris mel Inožmost usadlti se moci na kijeyskem 
trU118, avšak neučiniJ. toho, neboť nechte.! pozvednouti l'uJcy sv~ 

na star,šího bratra svého. Zahynul jako obor údy k prú,vn:uuu 
JJodkladu státní mool. Za to po smrti prebývaji duše sva(:yeh 
ln'atru li Vladyky Gaľa vesillÍľu v radosti nekonečné, ve svetle no
popsatelném (LavT. let. , l'. 6523). O záhroh.l1ích pobnutkách prv 
plnení pra.vdy a ku'nání soudnidví zmiúuji se též zákonodá:rné 
spisy a sbírky té doby jako sm.louvy s Beky, cirkevní :rády a jiné. 

IV. 

Avšak odnlenou za pravdu muze hýti netoliko království ne
}.ieské, nýbrž j hlahobyt zde na zemi. K plneni pra,'dy pobízí tedr 
dvojí výhoda a mnozí knížata a velmožové se podle této výhody 
:ťidí. Toto théma podrobne 1'0'zvíjí predmluva, uvádená v nekte
Tých opjSf:~ch »Ruské Pra.vcly«, k samotnému textu jejich článku . 

Obsahuje asi tato pouee-ní: Kníže musí zachovávati p r.avdu u sou
du pl'oto, že m'oc jeho jest mu dána Bohem a udl'žeti si jí miHu' 
toliko pravdou. Neboť :fekl Šalamoun: »slyšte a roztuľJejte všíchní 
soudcové na zemi" že od Boha pocházi vaše moc a sila od N-ej
yyŠŠího .« A ješte rekl: zle bude s ospravedlňujícím neôestného 7,3 

mzdu a upirajícím pravdu pravému, neboť moc váln dal Buh 
a posoudi brzy vaše konání a vyzkouší vaše myšlenky. Jestli vy 
:>služebnici královstvÍ<, - nesoudíte »prave«, nazachováváte Zú
kona Božjho a YiV ptiká záních jeho nesetrvávátc, pak stihne vás 
11!'zy strašlivá zkouška, ne:boť soud nebývá priznivý IDDcným, po-
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nevadž ti menšÍ si zasluhují milosti a ti sHní bud.ou »zkoušeni«. 
Iield totiž Kristus: komu jest dáno málo, na tom se bude málo 
požadovati, a komu mnoho, od toho se bude též mnoho žádati. It 
:\ proto hle.aejte s vytrvalou trlJehvostí pravdu a uplatňujte ji (Ko
misní opis I. N ovgorodskébo letopisu, letopis A vraamky; Kalačov : 
Pojednání o »Hu.ské :Pravd.e«, 143-[)). 

V. 

Potreba pravdy, hlásané vletopisech, vyvozuje se z Písma 
Svatéh0. Z t'Ohoto jest čerpán i celý systém státniho práva, jenž 
po názoru jetopiscu jest speciJe1njm uplatnenim všeobecného ná
hoženského, ideového sys,tému. 

Letorpisei m-ohli spatiovati svedectví o nutnosti pravdy vubec 
na mnoha mÍsteoh Pisma Svatého. Tak na p:ľiklad v prúpoved.i 
Salamounoye jsou vychvalováni »mírní«, již se pridržují »prav
dy« (Lavr. let., r. 6463). Podle slov proroka Isaiáše presvedčoval 
letopisec své krajany o poHebe spo]ečenské pravdy, o nutnQsti pro 
k.aždého mírniti. si "zájem.ne težkoHti (Lavr. }'eL 1'. 6701). 

Ve chvaloreči knižete Konstantina jest jasne fOľmulováI1a zá
s'adní nutnoot vyvozovati z Písma Svatébo veškerá pravidla .pro 
činnost knižat ve vnittrní správe. Pokládá se za zvláštní záBluhu 
tohoto knižete, že :.činil vše podle písma «. Potrebu soudnictví, ideu 
b')r.ti :.pravým« čerpal z »psaného «, t. j. z »posvátných knih«~ 

které ôasto čitával (Sim. let., L 6727) ; proto se fídiI pravdou, když 
f)oudil lid1 a držel porádek (Lavr. let., r. 6714). Vladimír Mono
lDJ3Jch vyvodil ze »slova evangelia«, že kníže jest povinen býti 
:.hohabojným č.inj~elem«, konati pri státní čÍJlnost~ dobré skutJlqr 
Y0 jménu Krista (»PaučenÍ« Y1adimira 110nomacha). 

Normy pro vybudování soustavy meziknižecích vztahli vy
"ozuji leto'pjsy rovnež z kresfanských i.deálu. Ctnostj, jež 18'top:i'sy 
lJlásají pro styky mezi 'mníchy a mezi. lidmi vúbec, jsou tyto: 
zdTženIivost a skromnost, pokora a poslušnost staršíeh, bratrská 
láska (Lavr. lE:'t., r. 6582: Sim. let. , 1'. 6895). Tytéž ctnosti se do~ 
poručuji knížahl.ffi pro jejich vzaJemný pomer: neporuši'telnost 
hranic jiného, poslušnost otce a staršÍho bratra, bratrská láska, 
láska k lid u ... 

Nejlepší knížata fÍdila se ve své činnosti vuči ostatnÍm knÍ
futum podle doporučenýcb ctnosti. Vladimír MDnomach odmitá 

Sbornik ,"ed ':právních a státnich XXVII. 2. -3. 22 
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lJOruše,ní cizích hranic z duvodú kresťanského učení a snaZl se 
H 'zptýliti své pochybnosti vykládánim žaltáre ( » Ponč.« Vlado :Mon.). 
'/asilko Polock)T vyj81 v ústrety Vsévolodu NIstislaviči, jeni pro
jíždel kolem, a doprovodil ho s poctou, »zapomenuv, podle pi'i
kázání BožÍho, neprátelství jeho otce, které zpúsohil celému jeho 
rod u «. Oba se za.prísahali, že neni jim vzpomínati min uIó a že 
jest snáš-eti se :i.podle pravdy« (I. Pskovský let., r. 6646). 

Z norem Písma Svatého vyvozuje se též nezbytnost býti po
slušen ylácly, cl to zvláste čast0 na základe zná-mých slov apoštola 
Pn.v]a: »Není ylády, než od Boha ... « Neposlušnost vlády jest po
Y;:ižována jako porušeni kresťanské ctnosti: skroml;losti a pravdy 
(na pŤ. La\T., Sofijský 1. let., r. 6523: Lavr. let., r. 6683). 

VI. 

Pravda státní .správy, provádená z clúvodú nál:oženských cl. 

\: yvozoyaná z nábože.nských· prikázáni , jest v idci pod:ľíze.na 
\,Pravde BoŽí«. Shornik soudních zákonu ecna Konstantina dává 
náboženským nm'mám prednost pred každou pozemskou pravdou: 
x DI-íve než o jakékoliv jiné pravde jest mhl\'iti o Boží vÍŤe« (Do
datek k Sof. I. ]et.O'lJi8U). Tutéž predlldst YÍť)r pred každou POZPl11-

~kou pravdou zaznamenává letopisec, popj.su.iící vJtezství knížat 
:Michalky a V sevoloda s Vladimírskými nad knížaty Mstislavem 
a J aro.plukem a Hostovskými ; odsuzuje rostovské za to, že nechteli 
poclijditi své pravdy, svého pl'áya Pravde Boží: »zde mesto staré 
Hostov a Suzclal a všichni bojafi, chtejice prosaditi svou pravdu, 
nf'chteli vykonávat.i Pravdu Boží« (Lavr. let. , r. 6684). 

Vidíme, že podle predstavy letopisu státní právo, jež vyvozuje 
S0ustavu svých zásad z Pravdy Boží a jí se podfizuje, není ve 
svém obsahu nečím ľnimo ni stojícim, samostatným. V ohoru 0111":

znjící pu'sobnosti státní jest právo pouze částečným, nedokon:-l
l\;m výra.ze-m ideálu soust.avy Pravdy Boží ve vesmíru. 

Vnitr.ním pramenem ideového obohacení práva zustává Prav
dcl B\)ží, která odhalenim nových svýcb stránek muže pl1 sobiti též 
11:1 rozšíreTIí obsahu práva. 

VII. 

Dokonalou muže býti toliko Prayda Boži. Pozemské prú vo, 
1 lyE i bylo n Rn('jY1~Š správne odvDzeno ze zásad Pisma Svatého a 
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l!yť se i úplne podhclilo Pravde Boži) prec jen nemuze b)-tiJ do
.konalým. Vyprayovánj o zavraždeni Ondreje Boholubského vy
jadruje tuto myšlenku slovy Písm.a Svatého: »kde jest zákon, ta,m 
j ublížení mnoho «. (Lavr. let., r. 6683.) Kníze Rastislav 1vLsti
~Qlavič, jsa si vedom nedokonalosti tohoto života, ' snažil se odpoutati 
."8 ocl ») krátkodobého « a marnivého sveta, od pomíjejícího a mar-, 
ností nad marnost zneklidneného žití zdejšil10 (Ipat. let., 1'. 6676). 
'Úpatovi pečerskému Polykarpovi pravil, že »knížecí panoyání a 
.:::i ,'et nemllže hýti bez hŕichu({ (Ipat. let., r. 6(76) . 

VIII. 

Probra,ná letop-isná theor'ie práva a pravuy jevi se na staré 
Husi nejvýznačnejši a vice méne prevládajíci theorií práva. l

) Fnň 
:ie-jim yl.ivem Yypl äCtr'l'alo so staro ruské právní sebevedomí, je1ž ne
mohlo zústati bez vhru na platné pTávo té doby. TheOl'ie tato jest 
n ejduležitéj,šim jcJCOV)Tľl1 pramenelIn dnlšího právniho budováni. 
1 l st.avičné hlásá,ní pranly v1iyným v té clobe cluchovenstveul a ldo
pjsC'i pusobj]o postupne, ti'eba i pomaIu, na smýšlenÍ. Z dejin 
tl1C'ziknížecích siyk l'l či pomeru knížat. k lidu vidíme, jak si po- o 
stupne osrojuji letapisné kázání kJlÍŽata t hd a jak letopisné hlá
;-j ~Lní pusobi na práYDi charakter j~jich vzájemných vztahú. Tak ' 
náboženská idea pravdy jevi se nejdulržit8jším v-nitrním prame- · 
JW.l11 staroruského pláva. J sou-li Z8Y118jsími prallleny staro ruského 
T)ľáva obyč,eje, smlouvy, knížecí úkazy (narjzení) a pod., tož 
·\' njltŕ.ním pran1enem jeho j ou dejiny idey pravdy, spojené s clé- · 
jina:mi staToruskébo svetového nazírání. -

Z rt1ské~10 rukopisu pi'eložil M. Pospíšil. 

1) Vedie této prevládající theorie vyskytují se vletopisech též 
I,dchylky, jež se vysvetlují: i-adou pHriistldi, obdobím, místními a osob
nimi sympatiemi autorú jednotlivých oddí1ú a opistt letopisu. AVš;Jk 
lhema,tem pro tento referát jest .prevládající theorie, v níž se skoro 
nevyskytují neswvnalo sti, dotýkající se více osob a území než pod·staty . 
politických zásad, Prot03utor všude užívá všeobecne rvýra.zú: ,letopis«, 
"» letopi sec.: atd. a cituje toliko nejhla;vn ejší, ne však všechny pOlJžité 

-o pisy. 
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