
Dl'. František Miiller, odborový prednosta m. sl.: 

Hromadná smlouva pracovní a zákonodárství. 

Novodobé hnutí národohospodárSlké a sociální vede k ná
zonlm a požadavikum, jichž právnímu formulování, vyžaduje-li 
bo praktioká politika, namnoze nepostačuje rámec positivního 
historismu s danými kategoriemi svých institutu. 

To lze ŤÍci i o problému kolektivních smIuv. 
Civilní právo fímské ani jeho obecným právem zvšeobec

nené pokračování ani jeho modernisace rozdrobená zase kodi
fikacemi jednotlivých státu nemely mísla ani pro útvarovou tech
niku ani pro normativni ratio kolektivní smlouvy. 

Pomalu, váhave a nedusledne jalo se zákonodárství posled
nich let sahati po fenomenech kolektivní smIouvy, jak mu je 
rytmem spešnejšího pulsu živouci skutečnost stavela pred oči. 

Docházelo zvolna lc jednotlivým pokusum legislativy, než 
jenom eklekticky. M yšlen!kový dosah problému jako celku a jeho 
organický vztah k ostatní soustave práva zustával neujasnen, 
nejsa s jedné strany presne kriticky stanoven a s druhé strany 
dostatečne kritiľAky uplatúován. 

V kapitole o historii techto potkusu srním s jakýmsi zadosti
učinením Hci, že pITní polkus tohoto druhu v rakouském a tuším 
st:ťedoevropském zálkonodárství se stal pres mnohé pochybyapres 
tuhý t1dpor na muj podnet uzákonením § 114b živnostenské no
vely z roku 1907. Vyložil jsem jetko tehdejší vládní referent v ma
Tiáliích poradních sboru bývalého ministerstva obchodu, v mate
riáliíeh parlamentních a posléze ve svém obsáhlém úvodním 
yýnosn ke vzpomenuté novele živnostenského rádu, proč by10 
nutno spokojiti se na ten čas pouze se subsidiární účinností 
kole!}divního ujednání o nejduležitejších predmetech pracovní 
smlonvy, proč se doporučovalo úrední censurováni a schváleni 
kolektivního ujednání a proč nebylo možno mimo rámec společen-
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stevní organisace S autorisovanými kole:ktivními zástupci intere
sovaných stran uskutečniti povšechne právní institut koltjktivni 
smlouvy pracovní. 

ÚčeInost! ha nutnost kolektivních smluv pracovních byla po 
počátečnim koHsání názoru i velkých organisací délnických 
(lipský odborárs:ký kartel protestoval r. 1897 ješte proti tarifní 
smlouve -. Tarifgemeinschaft - r. 1896 v tiskarské živnosti 
ujednané) a po dlouhém zásadním odporu organísací prumysl
nických fa:...\tickým: vývojem tohoto instítutu v praxi overena. 
Úrední statistika Nemecké Hše konstatovala již r. 1906 na 
čtyH tisíce platných smluv tarifních v Nemecku, a rakouská 
úrední statistika odhadovala od r. 1906 až do ·konce r. 1912 počet 

kolektivních smluv na 1766. Počet koleiktivními smlouvami váza
n~-ch delnikli odhadovala úredni statistika v Rakousku na 
450.2'25, tak že vzhledem\ k údajum sčítání živnostenských zá
vodu provedeného r. 1902 byla konc81TI r. 1912 petina živnosten
ského delnictva pod režiJmenl kolektivní smlouvy. Podle poslední 
úrední statistiky bylo v Nemecku koncern r. 1918 na 7819 a 
koneem rolku 19'19 na 11.009 tarifních pospolitosti. Počet závodu 
na tarifech zúčastnených činil koncern r. 1919 2,72.2:51 a počet 

osob vázaných tarifem 5,986.475.) Vítezný postup kolektivni 
smlouvy jakožto fakticky - bez zákonného podkladu ex pro'
fesso - zachovávané formy pH hromadné úprave pracovního 
pomeru - v NemeClku najme mzd o v é h o tarifu (Tarifgemein
schaft, Tarifvertrag) - možno ve všech zemích s obsáhlou od
borárskou organisací, na kontinente i ve Velké Britanii, v Ame
rice, N ovém Zeelande a Australii vysvetliti úvahou, že nesporne 
velké politické vymoženosti francouzské revoluce podnícené 
protistátne-iÍndiViid ualjstickoufilosofií Rousseau -ovo u, indi vid u
álním liberalisrnem vyvrcholivší, nedaly se uplatniti u isolova
ného proletáre jako kompaciscenta velkokapitalistického podni
katele. Koaliční volnost, kterou zákonodárství delnŕctvu a jeho 
organisacím jednou odepíralo a po druhé zase pHznávalo, byla 
pro nejasnost legistic,kých klausulí judiJkaturou často zvrhána 
v pravý opak toho, čím vlastne má hýtL ' 

Zprvu se vycházelo - a to nejdHve ve Velké Britanii už 
zákony z r. 1824 o zŤÍzení »board of conciliation« a »board of 
arbitration« a pak Z· I'kou 1872 Ct\ . .Tbitration Act) - ideám ko-
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lektivní úpravy pracovního pomeru vstríc organisováním smÍr
čích arozhodčích institucí pro prípad sporu a pochyb vzešlých 
ze smluv kolektivních, aniž by se temto smlouvám mimo morální 
závaznost phznávala striktni právní závaznost. Ze takovýto 
stav neuspokojoval ani po stránce právní, ani po stránce sociálne
politické jest na jeve a možno Hci, že nápravu lze zjednati jedine 
zákonem dotýkajícím se neobojetne jádra problému kolektivní 
smlouvy pracovní. 

Dlouholeté mimozálkonné postaveníkolektivní smlouvy, jejíž 
schematu a povaze dodávala pod vlivem sociální účelnosti dHve: 
praxe nežli výslovne usporádaný právni rád účinnosti, vedlo. 
samozrejme theorii ·k nejruznejším interpretacím, aby se dal 
skutkový -a práyne tak významný zjev, jakým jest ;]mlektivní 
smlouva pracovní) subsumovat prímo neb neprímo pod kategorie 
positiyního práva .. Podle toho, který moment hromadné sm10uvy 
byl pOlkládán tou Ikterou theorií za typický, dopad1y konstruktivní 
pokusy interpretlI. Záhy nepostačovala čiste interpretační cha
rakterisaci a klasifikaci kolektivních smluv puda soukromoprávní 
a badatelé se oetli na pude práva verejného, buďto kombinujíce 
hlediska obau velkých oblastí práva anebo posun ujíce celý pro
blém ikolekt:Lvní smlouvy do zorného úhlu práyét verejného. 

PronikR,Yá kritika dospela i k úvahám, jež kolektivní dohode 
ubÍTaly základní povahu smluvní a vnášely do ní imperialisticky 
ráz narízení nebo jakési norn1y na rozhraní mezi narízením a 
hromadnou smlouvou sui generis. 

Ohlédneme-li se po četných theoriích vytvorených na cha
ralkteristice kolektivních smluv pracovních, zaznamenáváme jako 
čelnejší: názor, že kolektivní smlouya jest dohodou o tom, podle 
jakých merítek a v jakých mezích sebudou konkreiní pracovní 
smbuvy sjednávat, nebo že kolektívni smlouva' jest generální, 
prelbežnou smlouvou pro j,ednotlivé smlouvy inidividuální, dále 
názor že ikol8lktivni smlouva jest bilaterálni obmenoll pracovního 
rádu, nebo že jest výrazem aneb c1oprovodem právního smyslu 
koalice, dále že možno shledávat v kolektivní smlouve právni 
účinek hromadného vyrovnání nebo pracovni usance, a posléze, 
že kolektivni. smlouva jest svérázný druh sm]ouvy societní. 

Z llyedených theorií, nevyčerpávajících ani z daleka neclo
Jtlednou radu sem spadajících konstrukcí interpretačních, z nichž 

1* 
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n~které jsou do té míry abstralktní, že neuznávají vubec právní 
,povahy, nýbl'ž jenOJ.n sociální význam anebo dokonce jenom mo
censky djJktát kolektivních smiuv, má každá leccos pro sebe, ale 
ideová podstata problému jako ce]!ku jimi není zachycena. 

V nemecké literature, judikature i v úredních publikacích 
dochází tu vzhl,edem Je dodržovanému názvosloví (Tarifvertrag) 
cl vzhledem k tomu, ŽB historický vývoj nemeckých kolektivních 
smI u v platil prevahou dohode o mzdových tarifech (viz nejstarší 
a nejrozšírenejší smlouvu tiskarskou) , k mnohým nejasnostem 
a sporum, ano tarifové společenství nebylo vubec označováno 
jako pracovní smlouva. Podle zevních rozpoznatku trídila theorie 
a praxe kol0ktivní smlouvy pracovní jedna\k podle mísLní, jednak 
podle odborové oblasti jich platnosti, ph čemž po stránee místní 
rozeznávány smlouvy pro celá státni území až po jednotlivá ze
lnepisná místa a jednotlivé dUny. Dále t:fídeny smlouvy podle 
.stran a podle predmetu dohody a posléze podle zpusobu prístupu 
ke kolektivni smlouve anebo podle vyproštenÍ se z ní. Nekteré 
:smlouvy jsou ujednány z obou stran o rg a n i s a c e 111 i predsta
-vujícími sevrené celiky národohospodárské práce, kdežto jiné 
jsou zase sjednány primo mezi zástupci zamestnavatelstva a za
mestnanectva bez určitých organisací, ja'ko kompaciscentu. Ne
které smlouvy prHstávají na tarife ch Iľnzdoy~'Tch, kdežto jiné se 
obírají i ostatními typy, srovnatelnými body a podmínl~ami pra
covního pomeru. Co do účinnosti se rozeznávají smlouvy, jichž 
závaznosti podléhají strany už svou organisační príslušností nebo 
teprvé po zvlášte projeveném prístupu ke kolektLvni smlou ve, 
z Ikteré zase možno vystoupiti buďto prostým prohlášenín1 aneh) 
derogačni smlouyou individuálni. 

Z pojmové pružnosti a fé.,ktické mnohotvárnosti problému 
kolektivni smlouvy pracovní, o níž se dnes už nesvác1eji tak 
prudké pu1iky zásadní, jako tomu bylo ješte v prvnim desítiletí 
našeho století, a jejíž skutečný vývoj platí cn možná nejobsáhlej
ší mu a bezprostredne účinnému stanovení podmínek pracovního 
pomeru, vyplýv á, že i zákonodárství podléhalo vlivu ruznících 
se theorií. '. 

JaJkmile zákonodárství v šlepejích právního vývoje, preko
navšího ono stadium positivismu, . jemuž bylo ind i v i d u u m 
první a konečnou jednotkou kalku1ační, se muselo p:fizpusobo-
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vati humanismu sociálne orientovanému, nemohlo ustávati pn 
utilitárním komprOimjsu, který sice uznával kolektivní smlouvu 
y mezích jus cogens a dobrých mravu jako fakt, ale, neupravil její 
yniti-ní a vnejši strukturu jako institutu explicite právního. 

Kautely více lnéne rázu procesního, jakými se jeví instituce 
op rené o ol'ganisace obou stran pracovního pomeru za účelem 
smírčiho rozhodování neH smírného ulklizování vzešlých sporú 
anebo za úče]em usporádání jednotlivostí pracovniho pmneru, aby 
hylo sporum vyvarováno, neluští pres praktický význam, jejž 
v pryních opatľenich zákonodárných a v návrzích parlamentních 
nesporne mají, jác1ro legislativního problému. I v zemích kráče
jících od jaikživa v čele státu s vyvinutým smyslem legislativy pro 
kolektivnost pracovní smlouvy (Vellká Britanie, Amerika, Fran
cie) yzn'lstala materiáiní úpraya práva kolektivních smluv tepryé 
a taki'ka v re,flexu vzpomenutých institueí procesních. Roz
hodnÝ, ale zcela jiný: preclem ver,ejnoprávne založený postup za 
účelem yýstižné úpravy práva smluvního kolektivismu praco\'
niho zahájila Australie a Nový Zeeland už na prahu našeho veku. 
Snaha zažehnati stáV1ky a výlulky - což nemuže býti z á s a dne 
ani účelem ani účinkem institutu 'kolektivní Slnlouvy (vudčí list 
l'akouské sociální demokracie »Al'beiterzeitung« označil ve článku 
propagujicím sjednávání lmlaktivních smluv pracovních ze dne 
18. dubna 1907 tyto smlouvy jenom ja1w pľímeh mezi s,tranami) 
_ vedIa Ik obligatornosti organisace, k obligatornosti tarifní 
smlouvy a k obligatornosti rozhodčíha rízení v zmínených zá
morských státech a zabrzdhla do jisté míry predurazneným mo
mentem oficielním stránku svoboéty stran. N ásledek toho byl, že 
zllstal tento postup jinde nenapodobeným exemplifikačním ex
trémem. 

Ovšem, že zase se strany druhé postup Spojených státú 
Severoamerických, respeiktuj:ících ode dávna methodu tak zva
ného »collective bargaining« (v železárském prumyslu existovala. 
již v r. 1865 smlouva zamestnavatelu s »Amalgamated Associa
tion of Iron, Steel and Tin Vl o1'ker8«), ale zustavujícich pro
vádení n á l e z u r o z hod čí c h s o u d u dobré vuli, slušností 
a hospodáľs\ké moci stran, nevábí rovnež ;k imitaCÍJm' .. 

Francouzské zákonodárstvi, zrušivší 25. kvetna 1864 dľíve 
platný zákaz koalice, zdurazňovalo od roku 1884 predem moment 
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_právniho uzn~ní odborových spolku (associations professionolles) . 
Právni povahu faJktioky se uplatňujícich kolektlvních smluv vy
kládala prá vní veda, jako jinde, theoriemi o hromadném mandátu, 
·0 smlouvách ve prospech tretích subjektu B:.td. 

Zajímavo jest, že bývalý president republiky Millerand už 
jako ministr obchodu svého času podal návrh zákona, který za 
'účelem ulehčeni kolektivnich smluv ikombinoval pracovní rád, 
Dbligátnost rozhodčího soudu a stálé delnické výbory a premioval 
jaksi prístup ke kolektívni stlulouve vyhražením verejných do~ 

dávek. Návrh tento slynul rozhodnou notou étatismu - po vzo
rech australských - ale nebyl uzákonen, stejne jaiko mnohé další 
parlamentní projekty, jimiž byla zamestnána komise pro vzdeláni 
jednotného :- nyní jíž vydaného ---< »code du Travail«. Teprvé 
po svetové válce vydaný zá\kon ze dne 25. brezna 1919 odborníci 
po chvaluj L 

Poprevratové zákonodárství strední Evropy, jehož revoluční 
nadšení se nelekalo ani intelektuálních obtížností, ani politických 
prekážek, vytáhlo z prítmí neluštených p.roblémú i ctázku zá
konné úpravy 'kDlektivní smlouvy pracovní a praktikovalo na ní 
svou operační 'dovednost, prozrazující ovšem leckdo spíše dychti
vou horlivost kvasu než-l1 jasnost mistrného klidil. Ta:k možno ríci 
bez nadsázky o nemeckém a rakouském nafízení, resp. zákone, 
že prestrelily cíl, imputujíce kolektívní smlollve jjsté funkce, které 
prísluší jencxm zá:konu, ja\ko zdroji imperativní normy. 

Bylo by si práti, aby naše záikonodárství, chystající se na 
cestu (za; vzory zmínenýchl 'nlladých sousedních zákonu, se vy
hnulo jejich chybám. Dlužnoť tu stHzlive rozlišovat mezi tím, co 
káže opravdový sociální pOJkrQk a mezi tím , čím se delá chvilková 
demagogie. 

Skutečnost, že se i u nás pracovni pomery kDle.ktivne 
upravovaly a nutnost rozpory, z ,techto úprav vzcházející ukli
zovat, vedIa k tOlllU, že došlo ke z:ľizování institucí rozhodčích, 
respektive smírčích , ovšem nikoliv jednotne, nýbrž rotríštene po 
ruzných záJkonech pro to které odvetví pracovnj. 

J8Jko príklady uvádíme zákon ze dne 12. prosince 1919 č. 
29. Sba Z. an., pokud jde o spory z domác.ké práce, zákon ze dne 
.25. února 1920 č. 145 Sba Z. a n. o hornických rozhodčÍch sou
dech, zákony ze dne 16. brezna 1921 č. 100 Sh. z. a n. a ze dne 
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2 7. ledna 1922 Č. 45 Sb. z. a n. o rozhodčích soudech pro SpOTy 
v živnostech stavebních, zákon ze dne 12. srpna 1·921 Č. 330 
Sb. z. a n. o zá vodních výborech pro SpOTy v zá voodech, kdo
jsou zrízeny zvláštní závodní výbory. (Vládní narízení ze dne 
19. prosince 1919 Č. 662 . Sb. z. a n. o rozhodčích soudech pro 
spory pri vypuzení z práce by lo zá1konem ze dne 12. srpna 1921 
Č . '309 Sb. z. a n. zrušeno.) V této souvislosti možno uvésti i zákon 
ze dne 5. prosince 1919 Č. 655 Sb. z. a n. týkající se rozhodčích 
komisí pro úpravu služebních pomeru zŤÍzencu v kovoprumyslu. 
Uvedenou kasuistiku legislativy doplňuje ješte bohatá kasuistika 
praxe ujednaných hromadných smIuv, skytajících po stránce zá
.sadního poučení cenný obsah. 

Určiti podstatu a účinnost kolektivní smlouvy jako zvlášt
ního institut u v oboru positivního práva, jest them a, o jehož rešení 
.se u nás poko uší osnova zakona, vypracovaná v ministerstve so
ciální péče v lkvetnu roku 192.3 jako druhý elaborát nahrazující 
první - prozatímní - projekt. 

První požadaveJk, jejž zdurazňujeme, má-li zákon o hromad
ných smIonvách pracovních znamenati opravdový pokrok, jest, 
,aby se vyprostil z vleku theonue a pHstoupil k skutečné novo
t vorbe, soustave positivního práva dodnes scházející a faktickým 
vývo jem pomeru naléha ve požadované. 

Není naprosto predností a doporučením osnovy, rekne-li se 
D ní, že výhovuje dnešnímu stavu theorie. Theorie, nemajíc pod 
nohami pevnou pudu positivních norem, dostala se svým ryza 
subsumpčním dogmatismem, se svými úvallami o podstate a vý
.znamu kolektivníc'h smluv pracovních do víru interpretačních 

konfliktu. Z tohoto chaosu nekyne produktivní legislative nijaké 
.kladné vodítko. Neodhodlá-li se zbudovati novou nosnou platformu 
-pro své konstrukce, určoyané plným dosahem rozumné praktič
nosti, ztroskotá osnova o jalovost respektovaných theorií. Nejas
nost, neupfímnst a prevahou jednostranná . orientnvanost kon
strukci. nedodá prá vní a politické statice žádoucího díla zpevnení 
a zaujímá predem objektivní kritiku proti sobe. 

Prímesi jisté kasuistické oportunity nevy'hne se pH svém 
'vzniku snad žádné dílo sociálne politického zákonodárství. Vždy! 
'se uvádelo na pr. u kolébky nejstarší nemeeké tarifní jednoty 
lnihtiskarské, že bude lékem proti záplave učenictva a proti po
]wutním oficinám v tiskarské živnosti, a když se dospelo k po či-
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núm legislatívy, slibováno, že nadejdou konoe stávek, výluk a po
dobných hromadných ohrožování sociálnlho mír u, což vše se ne
splnilo a pouhým účirukem hromadné smlouvy splniti nemohlo~ 
Vidímeť najme v Rakousku, kde mají dohodčí a vrchní dohodčí 
úrady plné ruce práce, aby dotvrzovaly predpisy zákona o hro
madných smlouvách, stávky o neutuchající frekvenci. Proti do
bovým vlinlm hospodárské force majeure s krisemi a konjunktu
rami, s hausse a baisse na trhu obchodním i pracovním nevynašlo 
se ješte pusobivé serum. Než v uvedených prípadech šlo vždy jen 
o podružné úkazy, o symptomy sE~undární, nebrzdící hlavní zdra
vý smer akce. 

Spráhneme-li však zákonodárnou akci hned v její ideových 
základech s jednostrannými požadavky trídní politiky, -pak se 
musí drive nr:'bo pozdeji \'ychýliti z dráhy ethiokoprávní rovno
váhy. 

N 8smíme prehlížeti, že llloderní hospodárský ži \'ot znající 01'

ganisační soustreďování délnictva jako jedné strany kolektivních 
srnluv pracoyních, zná též organisačni soustreďování podnikatel
stva, utmelovaného kartelovými koncentracemi .kapitálu, a že by 
nevecné ústupky zákonodárcovy vuči tak zvaným kolektivním: 
smlouvám pracovním, mely v zápétí požada\T1ek obdobných ústup-'-
ku' vu či tak zvaným smlouvánl kartelovým. 
Netreba sice, aby návrh zllikona uvádél výslovnou definici kolek
tivní smlouvy, jestiť každá definice v záJkonech nebezpečna, po
kud není naprosto nevyhnutelná. Formuluje-li však zákon defi
niei kolektív ní pracovni smlouvy, jest nutno, aby byla jednak 
pojmove do té míl'y obsáhlá, aby zahrnovala všechny existentní a 
prípustné varíanty kolektívní smlouvy pracovní, a jednak ta!k 
precisní, aby neobsahovala pouze akcesorní atribu-ty, jsoucí mimo 
pomyslove nezbytnou pods)tatu pojmu kolektivní smlouvy pra-" 
covní. 

Nínle, že první parlamentní predloha holandská z r. 1904· 
mela, oprena jsouc ovšem odulkladné prupravné práce tamní 
právní vedy, též definici ilcolektivní smlouvy pracovní, ale proti 
té se nedalo nic nemítati. (Viz Rundstein, Die Tarifverträge und 
die moderne Rechtswissenscha.ft, 1906). N em1eeký a rakouský 
vzor neodpovídají ani theoretickou kvalitou, ani praktickou hod
notou, a francouzský zákon ze dne 25. brezna 1919 pohŤíchu ne
máme po ruce. 
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:M.ožno-li návrhu zákona odpustiti definici, nemožno mu do
voliti konstrukci jsouci P9d falešnou vlajkou kontrakt ní a cska
mohljicí nekontraktní útvary, produkty zájmové pospolitosti jedné 
strany ptacovního procesu oklikami formálne byrokratických 
kautel do právního režimu hospodárského života. 

Hlásim se podle tradice své odborné činnosti tk nadšeným za
staneUlll zákonné úpravy Ikolekti,:ní smlouvy pracovní, ale u nás.. 
navrhovaná osnova zákona o hromadných smlouvách pracovních 
neodpovídala ani po strán ce právní, ani po stránce sociálnepoliti-
eké, ani po stránce hospodársko-politické požadav1ku, jejž dlužno· 
činUi vúči elaborátu, má-li býti meritol'ním pokrokem ph re
še ní proLlému tak dliležitého. 

Návrh zákona, který snad pod vlivem nemecké i v úrednícll 
publikacích (Der Tarifvertrag im deutschen Reiche, . bearbeitet 
im ikajs. StahE:tischen Arnt, Abteilung fiir Arbeitsstatisti.k, 1906) 
se ozývající literatury, nev1'stihuj,e pravou podstatu kolektívni 
pracovní smlouvy a pod jménem takovéto smlouvy pri:riáší kon
strUlkce blížíci se svo u jednostranne norn1ativní povahou spíše 
praco"nínlu Y·ádu, nezachytil jáclro problému a nevybredl z blucl-
ného kruhu posud kolportovaných právních theorémú. 

Sociálne politické potrebe by nevyhovovala ani konstrukce
kolcklirní smlouvy jako pactum de contrahendo, které se ostatne 
návrh ve sV)Tch vysvetJivkách zrÍlká. 

Skutečné potrebe i po stránce národohospodárského pokroku, 
ač tento nezávisí valne na methodách a formách pouhé smlouvy 
praco"ní, odpovldá jenom uzákonení institutu hromadné smlouvy 
pracovní, prizná-li se jí Íl konstrukce í funkce kontraktní. Zákon 
musí ve v1Tstavbe svých norem rozeznávati mezi tínl, co ph úprave' 
kolektivní smlouvy stanoví jako objektivní právo otoroto institutu,_ 
a tím co vnáší do jednotlivých, na základe zákona sjednan1Tch 
kolektivllích smIuv, či co jim k určování prenechává. Kolekt:ivní 
smlouvou typisovaný pracovní pomer jest nivelisací všech zahrnu
tých inc1jYiduálních pomerú pracovních a nahrazuje jako úprava 
krtžc18u individuální smluvní úpravu typisovaných pracovních po-
merú. Proto má kolektivní pracovní smlouva tu konstitutivní sla
binu, že nesmí býti bezvýjimečná, aby nepotlačila možnost hod
nocení nRdprúmerných kvalit. 

I kdyby stupeň a rozsah účinnostikolektivní smlouvy by1y di-
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ferencovány Hlzne podle dočasné účelnosti, na pr. ja;ko vzorcové, 
rámcové, jako jen na tarify omezené nebo i jiné podmínky pra
coyního pomeru zahrnující, musí prece vždy čel'pati titul své 
platnosti ze skutečné dohody obou stran pracovního procesu. Po 
té stránce se nesmí kontury zákonné úpravy ztráceti v mlžinách 
nepresné redakce nebo nej isté disposice. N esmí docházeti k po
chybám o organisaci stran pracovního procesu a o právním po
stavení stran smluvních jako formálníchkompaciscentu, a titul 
účinnosti smluvní se nesmí skrývati za jakýmisi autoritativními 
akty správního aparátu. Ke kolektivisování právní úpravy prí
slušných individuálních pracovních pomeru nesmí docházeti té
mer mystickou transsubstanciaci, jej~ mysteria moho u vrhati stí
ny i na rozpoznávání stran a úcastníku hromadné smlouvy pra
covní. 

Písemná; forma, registrace a puhlikace hromadné pracovní 
. smlouvy a publicita rejstríku jsou užitečná akcesoria, ale pod
statu právního institut u kolektivní smlouvy pracovní nehroE, 
ba na trvalo ani nezabezpečují. 

Diskuse o vzpomenutém našem návrhu zákona není dosud 
1.1 končena" a lze doufati, že jejím výsledkem se ledacos v osnove 
objasní á snad i poopraví. Podle mých zkušenosií, které mne 
nutkaly, abych se pri vypracování osnovy velké novely k živno
stenskému rádu z r. 1907 uskrovnil -'- pres pochopitellnou am
bici po pronikavejším rešení probletIlu -- normou § 114 b, jest 
čelným predpokladem zdárného uzákonení institutu !kolekt~vních 
,smluv pracovních pevná, z á k one m s ta n o v en á ne b o 
u ·z nan á o r gan i s a c e obou stran pracovního procesu a 
s t a n o v e ním o fi ent u od p o ved n o s t i za zachovávání 
sjednané hromadné smlouvy. 

Celé století se sice již pracuje, s Anglií v čele, o organisaci 
de]nictva podle zásady svépomoci. Bohate rozvetvené, odborne 
nčJenené organisace často osvedčily pri praktickém luštení vel
kých sociálních otázek dobových svou fysickou početností a in
telektuální energií sV-uj význam, nejsou však, už z toho duvodu, 
že doposud vetšina delnictva jest nlimo organísace (na počátku 
našeho století byly podle Sombarta v Anglii čtyri petíny a v Ne
mecku sedm osmin všeho delnictva neorganisovány) porád ješte 
racionálne zvrstveným semknutÍln organického celku. Dusledek 
toho jest, že jich aJkční autonomíe i tam, kde autonomie organi-
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-8ované svépomoci by byla. eticky na miste, bez pomoci státní <do
nucovací zálkonodárství) se nemohla uplatniti. V celostátním 
.'Zájmu právního, sociálního a hospodárského porádku nebylo a 
není možno, takovéto organisaci prirknouti právní zpusobilo&t, 
jednati o právní líprave pracovního pomeru jménem celé trídy 
nebo jménem určitých místne nebo odborove vymezen ých kate
goriL Zde. bude na zákonodárci, aby sV'ým imperativním zákro
·kem vyplnil mezery a nedostatky organisační soustavy zamestna
nectva, aby se jeho organisace jednak svou vnitrní uceleností, jed
nak svou plánovitou roztrídeností stala autorisuvaným mluvčím 
kolektivního zájmu jedné strany pracovního proc~~su. Celá verej
nost a najme vešlmré zrízenectyo musí nahlédnouti, že príslušnost 
k organisaci jest pro ne nezbytností, a zákonodárce musí prímo
čáre k cili povinné organisace delnické. Jedine obligátní organi
sace jest organisací spolehJ,:j,Y8 stabilní, a jedine stabilní or.ganisace 
jest s to, aby její representativním a výkonným orgánum mohla 
býti sverena úloha kolektivního kompaciscenta, jehož hlas a" po
dep is nemuže býti vlivy a rozmary volne organisovaných živlu 
v kritické chvíli desayouován. 

Ovšem že zákonná povinnost organisační nesmí s organisací 
..setríti jich živelnou povahu svépomocnou a udelati z nich byro
kratické nebo polobyrokratické útvary z moci úradu poručniko
vané. Proto bude treba sVl'chované opatrnosti, kdyby se mela 
uskutečniti obligátno st organisace ve zpusobe zvláštních deIn i
-ckých komoľ - což zásadne není yyloučeno - aby vlivem úred
nick)rch sekretariátu náchylných k byrokratismu, nestaly se del
nické komory, po stránce ujednávání kolektiyních smI uv na míste 
svépomocných organisačních koncenh'ací, jakýmisi polobyrokrati
·ekými, poloparlamentními úrady zájmm:ého zastupitelstva. Ob
rlohnost historického vývoje a reÍormního požadavku možno hájiti 
i vuči organisaci zamestnavatelstva, má-li platiti za právne zpu
sobilého Ikolektivního kompacisc.enta s druhé strany pracovníhv 
procesu, ačkoliv pfi pokročilé konc.entr-aci podnikatelského kapi-
talismu nebude ojedinelým zjevem, že pri jednotlivých hromad
nýeh smlouvách prac.ovních bude státi pTot.i organisovanému ko
kolektivu na strane zamestnancu na. druhé strane jedinec. jako 
.kompaciscent. 

KapitaJistické podnikateIstvo, prodc.hnuto tu a tam ješte sta
,roliberální ideologií, sklání sice nerado svou šiji. pod o b l i g á t-
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n O st organisace, než vedOlní hospodárského prospechu a sociál
nil10 míru vštípí mu poznate,k účelnosti institucí, jichž obligátnostL 
se již drive nekolikráte zástupcové volných prumyslnických 01'

ganisací sami dožadovali. 
Pro tento názor svedčí i zkušenost, podle 'které snahy prú

myslnilln'l {najme v oboru 'knihtiskai;ském) pridavškh se ke ko
lcktivním sInlouvám, již c1hv8 naléhaly na státní správu, aby 
pÍ'Ímo neb nepi;ímo (pH zadávání verejných dodáyek) pUsobila. 
na netarifní podnikatele, aby i oni pŤistou.pili k tarifu. A v Ra
kousku po účinnosti zákona ze dne 18. prosinc8 1919, o dohod
čích úradech a kolektivních smlouY<lch, pozorují často, jak se 
dr. Felix 1VIayer-Nlallenau, predseda vrchn.iho dohodčího úradu, 
v zajímavém článl]cu v »Neue Freíe Presse« ze dne 14. listopadu_ 
1923 zmiľ1uje , že na prohlášení povšechné závaznosti hromadných 
slnluv (Satzungserklärung eines Kollektivvertragens, v NemecKu 
Erklärung von Kollektivvertl'ägen aIs allgemein verbindlich) na-, 
léhávají. zamestnavatelští účastníci hromaun"irch smluv ku své 
ochrane proti konkurenci se strany zamestnavate1u neúčastníkti 

takových smIuv. lYfožno tudíž fíci, že požac1avek organisovanosti 
zamestnavatelú za účelem ujednání hromadných smluv pracoY
llích jest j,ednou z podmínEJk ozdravení nekalé souteže. 

Takovéto organisační výzbroje se musí zákonem dostati obe
ma stranám pracovního procesu, aby mohly býti právne, sociálne
:1- ekonomicky nznány jako titulá:ľi úlohy kole'kíivnich kompa
ciscentu. Zpusob a akt docilen.i a clokumentováni smluvního kon-' 
sensu jest potom vecí technieké šablony a politické lkautely. 

Druhý základni; v literature i v praxi témei~ nadobro pre
ziraný pŤedpoklad zdárné úpravy instHuce hromadných sm1uv 
pracovních jest moment účinne zaruč,ené odpovednosti obou stran 
pracovnL~o procesu sjednavších sv-ými representativnÍmi kompa-'
eiscenty hromadnou smlouvu. 

P :i:-irozená smlouvO\'á psychologie - podle které se navzaJem 
utkává a vyhijí podmínkový mjnúllalismus I(delník na' pr. re-kne: 
za méne nedelám) a podmínkov~T maximalismus stran (zamest
navatel zase rekne: více nedám), zabarvuje i individuální a tím' 
vlee kolektivní:' smlouvu pracovní jakousi tenclencí po sankcích. 

Sombart pra\'Í velmi jadrne, že nl'jlepší zákony na ochranL"t 
delnictva, nejlepší povinné pojišťování a Iiejráznejší odborárské 
hnutí delníkovi nepomúže, nemá-li jistoty, že skutečne obdrží, co-
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.mú:\:'tľé-i podnikateli lc požadování. Sombart vsak z té to these do
yozuje jenom nutnost organisací sociálne právnI pomoci, které 
JJuďsi jako administrativní, buďsi jako soudní neb smírčí neb roz:" 
hodčí orgány pod nejruznejšími jmény a tvary slouží formálnÍlnu 
uplatňoyání chránených zájmu. 

,,:Mám za to, že nehl0,díc Jk tomu, že bilaterálnost pracovního 
lJOmenl a dále pracovní smlouvy vyžaduje proste mechanický 
.ohled na obe strany - - slušný zájem stran kolektivních smluv 
.není e:Aistencí zmínených zarízení ani yyčerpán ani zajišten. 

Co strane prospej'e nejspravedlivejší nález sebe dokonalejší 
.ocblanné organisace, musí-li ja.ko platonický zúslat na papíre, 
.]XJl1evadž jeho pra!ktické provedení jest nemožno. Nemyslíme tu 
ani na prípady :revoluční zvrhlosti~ jejíž cynismus proste odeprel 
provádet :fádný juchkát, myslíme spíše na nutnost materiáIní ná
hrady zájmu soudním rozhodnutírn za porušené uznaných, když 
.strana náhradou povinná nemi ochoty nebo prá vní neb faktické 
možnosti, náhradu poskytnouti. :Moment odpovednosti zduvodňují 
.samy všeobecné úvahy právního rádu, stanovícího nejenom práv
ní. zpusobilost subjektll., nýbrž žádajícího k závaznému právnímu 
jednání tŕž akční schopnost techto subjektú, to jest vedomí do
sahu toho kterého pOGinu a povinnost nésti jeho dusledky. 

Požadavek odpovednosti stran kolektivních smluv jest nad .to 
..založen úvahou sociálne-etickou, aby se koleldivního smlouvání 
ft kolekiivních smluv nezneužívalo jako zbraní v p0litice t:ľídního 
boje. Positivní úprava kolektivni smlouvy pracovni budiž oboha
·cenÍln zákúnné soustavy o nový, cenný institut právní a zna
menejž Ikonéc onem zhoubným, brutálne živelným praktikám, 
jimž záJkonem neupravená hromadnost tohoto faktu často slou
ii!a. 

Jest povedomo z dejin rakouského živnostenského práva 
(t 85. VI. hlavy živnostenského rádu), kterak rigorosne sankci
onoyal zá;konodárce moment odpovednosti pH pracovním pomeru, 
phpoušteje pri porušení pracovní smlouvy vynucení návratu del
llíka do práce, jeho potrEstání a náhradll . zpusobené škody. Kon
~tahljeme s poydekem, že tato prUuá jednostrannost byla u nás 
novelisací živnostenského rádu odčinena, a že i tretí dílči novela 
k občanskému zákoníku v šlépejích nemeClkého nového zákoníka 

· {)bčanského svoje normy o del né a pracovní smlouv8 zušlechtila 
»kapkoll sociälního oleje ,< . Než vrcholný povel et:ll\:y, pres nejž 
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se ani zákonodárce nesmí pienésti, povel p.lravní a právní odpo-
vednosti za sjedna né smlou vy , setrvFtvá neotiesen v platnosti. lVIo-
ment odpovednosti pri hromadné smlouve pracovní jest nerozluč-· 

nýrr doprovodem momentu kontraktní auto na-mie organisovaných.. 
stran pracovního procesu. 

Dokud nebude mon1Pnt odpovednosti zákonem o hromadných . 
.3mlouvách precovních pragmatícky usporádán, nebude v rozma
chu hospodárského života spolehnutí na hromadné smlouyy. 

Co se tkne psychologických a technických prtldpakladu zá- · 
konného rešení problérrlu hromadných smluv pracovních, jsou tyto · 
pŕedpoklady dány a otázka formáIní kodifikovatelnosti jest likvid
hí. Noetický apriorismus by byl v oboru zá;konodárství svrchovane 
lJebezpečným pokusern, jelikož život 118vzchází ze zákonu, nýbrž 
zákony ze života. V dosahu kritického hodnocení a normativního 
upravování máme však v zákonodárství jiných státu a v denních 
zkušenostech nabytých domácim praktikováním hromadných< 
smluv pracovních operativní vzory a podklady tak pevné, že lze · 
pŤikročiti k dilu. 

Ozývají-li se v nás stále ješte rímskoprávní remíniscence, 
jimž se historickoprávne neoduvodnitelná ideová konstrwkce ko
lektivní smlouvy jevi mOllstrosností, musíme si kategoricky uvedo-
nliti, že p:ľívlastek klausury mohl platiti o kodifíkačním dile -
eorpus juris clausum -, aJe nikdy o právu samém (jus clausum), . 
jehož výyoj. a úprava se bére predem lleomezenými cestami život-~ 
ního rozvoje Lidstva. 

Jelikož pr ávní potrebe naší doby kategorie a formule histori- 
ekého práva nepostačnji , musíme poJ tlakelTI sociálne-ekonomi
ckých pomeru v zorném úhlu racionálnillo kriticismu vytvorit i 
kategorie nové, z nlchž jedna platí právnímu institutu hromadné- · 
slnlouvy praCOYllí. A nemúžome-li tuto novou instituci predern za- ' 
J'aditi jako spadajíci v ohnr soukromého nebo verejného práva, pak 
se proste postavlm.e na stanovisko, indikované i vúči jiným útva- · 
rU.fi positivnilio práva lI1odorní techniky a ekonomiky, že tu jde 
o útyar na rozhraní mezi obema ohlm;t.mi právní systematiky. 

VždyC ekonomické r ozmery a sociální účinky moderní výro- 
by, založené na prumyslovénl kapitalisrľlu, primely zákonodárství, 
jchož veliká kodifikační (Ula na prelornu 18. a 19. století b1'1a ješte~' 

ovládána r ÍlTIskopráyní, respektive obccnopráyní ideobgií '(locatio ' 
conducbo operis a locatio conductio operarnm), aby vyradiJo pra-
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eovní smlouvu vždy patrneji Z čisté soukromoprávního režimu in
dividualistického liberalisll1u. Zákonodárství zasahovalo vždy urči
íeji nejenom do útvarovó schemati1ky, nýbrž pŤÍmo i do disposič

niho merita pracovních smI uv. 
Ovšem že zákQnodárce mohl a muie touto cestou prímých zá

saLú postupoYati, jenom pokud se materie pracovního pomeru dá 
generálne typisovati a uzpusobíti jako vhodná pro normu objektiv
ne-právni. Tak postupoval na pr'. v živnostenském rádu a jeho 
novelách (VI. hlava), v hOlním záikone, v obchodním zákone, v zá
kone o obchodních pľírll ~ích, v tretí dílčí novele obč,anského zá
kúnika, v zákonech o pracovní dobe a o jednotlivých kategoriích 
pl'i::1covních a služehních smluv atd. 

Tyto meze normativní potencionálnosti zákonodárství nejsou 
zajisté dosud aktuálním zákonodárstvím dokonale vystiženy, ale 
možno Hci, že za terntito mezemi počíná zákonodárei neprístupná 
ob]ast~ kde vúle stran bude suverene disponovati svými materiální
mi zájmy ve forme konkrétních právních aktú. Ale i v této oblasti 
zbý"á pro hromadnost a obdobnost konkrétních zjevu moment 
technické generalisovatelnosti, a ten s dá zachytiti právne kvalifi
kovanou formou úpravy, prináležející stranám. V tom spočívá 
ideologický výklad instituce hromadné smlouvy pracovní. 

Imponující vedný aparát a hluboký dumysl, jež 'vynaložili 
vehlasní aUŤofi vodhorné literature nemecké a rakouské na pro
badání problému (na pr. dr. Hecht, »Die Prinzipien des Arbeits
r0cht der Gegenwart«, dr. H. Dechant, »Der Kolle1ktivverfrag nach 
oe,sterreichishem und deutschem Recht unter Beriicksichtigung 
des schweizerischen ObIigationenrechts «) svedčí o ohromných oh
tížích kritického rozpoznávání rúz~ých funkcí institut u hromadné 
smlouyy pracoyní, ale nefeší ideovou, právne w'ktuální podstatu 
toh uto institutu nutnou jednotnou formulí, kolísajíce mezi k0n
strukcemi delegovaného naŤÍzení a historického kontraktu. 
Značné obtiže pu sobí theoretikúm i praxi pfi analysi nemeckého 
naŤÍzení o tar ifních smlouvách ze dDe 23. prosince HJ1S a rakou
skpho záJkona ze dne lS. prosince 1919 o hromadných smlouvách 
pracoyních, konstrukce pomeru hromadné smlouvy k individuál
nIm smlouvám pracovním, které bylo použito, aby bylo docileno 
rozhodných účinku hromadné smlouvy, totiž necleregovatelnosti 
hromadné smlouvy smlolHami individuálními a generální závaz
n Clsti podminek hromadné smlouvy. Vedecká interpretace se tu 
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Hromadná smlouva pracovní a zákonodárství. 

clrS .. tá krečovite momentu čiste verjnoprávních, které vedou až ,ke 
konstrukcím stížnosti proti hromadné smlouve pred správnÍln, ba 
i ústavnhn soudem a k otázce účinnosti hromadných smluv na 
individuální smlouvy pracovní jimi clotčené, když prestala \ platili 
-smlouva hromadná. Posléze zmínenou otázkou se zabýval dokonce 
uz i nej vyšší s,)ud ve Vidni, odpovedev na ni (29. záTí 1923) 
kladne, 

Ty to a podobné pochyby a otá7Jky se mohou vyrojili z logioky 
neucelených norem zmínených zákonú, jejichž ohlas se - j3Jk 
svrchu rečeno - ozývá i v konstrukcích u nás vypracované 
.CJSIlOVy. 

Hromadná smlouva pracovní musí zustati, nemá-li se její zá
konná úprava minoutí právne, sociálne 3, ekonomicky svým ra
óonálním cílem, co do poj:lTIové podstaty a co do technické ,kon
-struikce smlouvou. Této smlouve skytá zákonoc1árce k vuli jejímu 
praktickému významu sociálnímu vsoustave obligačního práva 
singulární účinnost, čímž se hromadná smlouva pracovní stává 
novum sui generis. Jeji hromadná závaznost jest oduvodnena ty
pickou hromadností, upravovaných pomeru_ a podmínek, pri nichž 
docasná totožnost či netotožnost jednajících individuí hraje pod
radnou úlohu, ,'lny zákonem povolallé organisace jsou legit:imova
nými exponenty a kompaciscenty tech kterých hromadn)Tch zá
jmú. Fikee objEJktivne-právních norem a metafysická transfuse 
úCinnosti hromadné smlouvy do účinnosti individuálních smluv 
není zásadne nutna a imperialistické rozširování platnosti h1'o
rnadné smlouvy na zájmové kruhy, jejichž schopnosti nemají 
.ochoty nésti závazky z té které hromadné smlouvy, jest morálne 
:pDvJ,žlivé. V posléze zminené, nemeckému a rakouskému právu 
vlastni norme spočívajíci požaclavek propagace ko12:ktivní úpravy 
pracovních pomeru kolektivIllmi -smlouvami, o kterémž se stano
viska politické oportunity se' dá mlnviti, jest vystižen podle našich 
návrhu základnejším požadavkenl povinné organisovanosti stran 
pracovního pomeru. Ty to organisace samy - a žádný úrední 
nátlak. - mají l'ozhodnouti, poslouží-li si a do jaké míry, sjec1ná
vánhll pracovních smI uv hromadných. 

Za predpokladu shora vyložen ých považujeme za vrcholnou 
záruku sporádaného provádení hromadných smluv pracovních, 
uby o skutečných sporech rozhodoval soudce kvalifikovaný jako 
tako\"ý llstavním prá"em. Administrativní a zájmovB odborné, 



e 
a 
a 
j 

e 

y 

k 
.é 

L-

L

l

U 

'a 

á 
{ 

lŽ 

1-
i 

i-

lV 

J -

.jí 
lé 

ťy 

o
ch 
lU 

ní 
á-

)u 

~h, 

ko 

S. Puškarev : 17 
Vniti-ní úizenÍ a vnejší postavení pskovského státu. 

paritní a jiné instituce, p8Čujicí svou funkcí smíru, dohody a pred
sližné úpravy o zachováni a napravování sociálního míru v užším 
či širšÍln pusobišti, mají známou praktickou cenu. Vypukne-lf 
1=šak skutečný spor, svedčícÍ. že zájmové autonomii nelze impu
tm-ati, aby se povznesla nad sebe samu k absolutní objekhvnostl, 
má a utoritll jenom slovo i-ádného soudce. 

D o u š k a:, Od doby, ,kely byl napsán tento článek, stal se 
u nás pokus, upraviti v mezích chystané obnovy občanského zá
koníku soukromoprávní strukturu kolektívní smlouvy námlezdní. 
Hozprava o osnove zahájená ukáže, radno-li do soustayy práva 
,ohranského organicky vpracovat institut, jehož právní podstata 
počívá v jeho singulárnosti verejným právem založené. Než i pri 

(J 'entuelní úprave zákonem speciálnÍln bude nutno postarati se 
() jnkollsi orientační styčnost respektivních norem. 

B. PlIškol'ev: 

Vnitfní zfízení a vnejší postavení pskovského 
státu ve XIV .. -XV .. stol/) 

v bežnénl nazírání starý pskovský stát, dokonce i v dobe jeho 
::3amostatné existence, nejeví se býti snci:álním útvarem se svéráz
nou povahou a se samostatno Ll duležitou úlohou v historických osu

·dél~h ruského národa. Pskov bývá pokládán obyčejne za jakýsi 
pľhešelk k VelikémLl Novgorodu a jeho vnitrní zrízení za nápodo
heninu, ne-li kopii, novgorodské'ho zrízenl. 

Nepochybl18 existuje mezi nimi vnejší shoda for e ID, avšak 
l1iihlédneme-li pozornej i, uyidíme, že v Novgorode a Pskove pod 
jeclnemi a týmiž vnejšími formami skrývá se v podstate ruzný so
,ciální o b s a h, uvidíme dále zcela ľl\zný smer jejich sympathií a 
zájmu v pomerech k ruským a jinoplp.menným sousecluID ohklopu
jícjm..)ejjch územi. 

l) Tento nástin je habilitační prednáškou, prednesenou ve shro
máždenÍ Ruské Akademické Skupiny v Praze, dne 5. prosince 1924. 

Sborník ved právníeh a státních XXV. 1-2. 2 
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1. 

Te r i tor i e m starého pSkovského státu byl asi 300 verse) 
dlouhý, ale pomerne ú~ký - ma~csimálne asi 100 verst široký -
pás zeme podél raky V.eLiké a jejích prítoku, dále podle východ
ního brehu Pskovského a Čudského3 ) jezera a dále podél pravého 
brehu reky Narvy, až po ústí reky Pljusy. S územím pskovského 
státu ve XIV.-·XV. stol. hraničily na západe državy Livonsikého 
rádu .a jurjevského biskupa, na jihu zeme velilkého Iknížectví 
Litevského, na východe a severu državy Velikého N ovgorodu. 

Staré slovanslé obyvatelstvo pskovské oblasti - vetev to Kri
viču ---I bylo pfíbuzno s Kriviči polo0kými a smolenslkými,4) kdežto 
novgorodskou oblast obydlila jiná vetev východních Slovanu t. zv. 
Slované ilmenštL 

Samo mesto P s k o v vzniklo v šeré »predhistorické « dá vno
vekosti, dfíve nežli objevila se na Rusi knížata varjažská a dľíve 
nežli začalo ruské letopisectví.5

) Polo!Ženo pri stoik u reky Velilké a 
Pskovy, predstavovalo silnou pevnost opásanou v dobe, o které 
mluvime, nekolika radami kamenných a cihlových pevnostních 
zdí s vežemi. 6

) Stejnou starobylostí vyznačoval se i duležitý pskov
ský »prigorod« Izborsk, ve kterém, podle podání, jatko iknÍže usadil 
se zároveň s Rurikem pfišedší bratr jeho Truvor.7

) Pakud pak jde 
o ostatní »prigorody« pskovské zeme, ty vzniikaly již »pred očima 

2) 1 versta! = 1,067 km. 
3) Čudské jez. nem. Peípus. 
4) V. O. Ključevskij, Kurs russkoj istorii, část L, predn. IX. -

V. S. Jkonnikov, Opyt russkoj istoriografii, sv. II. kn. 1, 1908 str. 
749. - Hr. I. Tolstoj a N. Kondakov, Russkija drevnosti v pamjatni
kach iskusstva, sv. VI. Pamjatniki Vladimira, N ovgoroda a Pskova~ 

1899 str. 173. 
5) Viz Pskovsk, 1. letopis, Polnoje Sobranie Russkich letopisej,. 

sv. IV. 1848 str. 174. 
6) . Mezi četnými letopisnými zprávami o pskovských opevneních 

viz Pskovsk 1. letopisi pod r. 1375 (P. S. R. L., sv. IV. str. 193), r. 1397 
(str. 194-195), 1399 (str. 195), 1401 (str. 195), 1404 (str. 196), 1407 (str. 
198), 1452 (str. 215), 1458 (str. 218), 1462 (str. 222), 1465 (229), 146~ 

(str. 233), 1508 (str. 282). - Psk. 2. letopis pod r. 1401 (P. S. R. L. 
sv. V. V'yd. 1851 r. str. 18.), 1465 (str. 35). 

7) Viz vypravolVání o povolání knížat v t. zv. ,Lavrentevskc. leto
pisi pod r. 862 (P. S. R. L. sv. 1. azyl. vyd. r. 1897). 
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dt:ijin«, hlavne v XV. stol. (kdy dosahuj i počtu dvanácti)8) a byly 
strategickými body zbudovanými hlavnim mestem '(s pomoci mist
ního obyvatelstva) za účelem ochrany zeme pred útoiky neprátel
ských sousedu. D) 

Pskovská zeme oplývala rekami a jozery, které byly bohatý·m 
JJl'amenem pro rybolov. V tomto ohledu shodovala se se sousedni 
zemi novgorodskou, nicméne velmi podstatne se lišŕ1a od ní tím, 
že nebyla tak bohatá na lesy a blata, jako zeme novgorodská a mela 
percentuálne velmi značné množství pudy, zcela vhodné pro zeme
dčlské obdelávání. :tO) 

V hospodál;sikém živote pskovského státu shledáváme zcela 
podstatný a základni rozdil ve srovnáni s hospodárským život81n 
Velikého Noygorodu. Zatím však v této veci nejen v populárních 
pfetistavách, ale i ve vedeoké literature jeví se snaha staveti na 
rOyen Novgorod a Pskov; neboť v obchode a prumyslu shledává se 
. záJklad národního hm~podárství jednoho i druhého státu. Tak veliký 
rU,':I)k1r historik V. O. Ključevskij ve svéln »Kursu rUSikých déjin« 
kategoricky tvrdí, že v Pskové »obchodní kap,itál« pi;evládal nad 
»zemedélským «( . Když V. O. Ključevskij pravi o Novgorode, že 
»prumysl a obchod byly základem mistního národniho hospodár
Rtví«, že »vnitrní i vnejši obchod byly životním nervem mesta« a 
dále, že »mestský prumyslový kapitál byl hlavní páik.ou národního 
hospodárství v novgorodské zemi, «11) tu možno s temito thesem1 sOu
hlasiti s jistými výhradami a omezeními. Ale prof. Ključevskij 

8) Pskovsk. 1. letop. 1467 r. (P. S. R. L., sv. IV. str. 231). 
9) Pskovsk. 1. letop. 1330 r. (P. S . . R. L. sv. IV. str. 186), 1414 

r. (str. 202), 1431 r. (str. 206), 1434 (str. 207), 1441 (211), r. 1462 (str. 
221, 222), 1464 (str. 228), 1476 (str. 252). - Víz Psk. 2. letopis pod ľ. 

1414, 1431, 1462. - Srov. N. Kostomarov, Severno-russkija narodoprav
stv'a vo vremena udelnoi""večevogo uklada, sv. II., Petrohrad, 1863 str. 
78-81. - I. Beljajev Razskazy iz russkoj istorii, kno III. Istoria go
roda Pskova i Pskovskoj zemE, Moskva 1867, str. 13-15. - A. L 
Nikitskij, Očerk vnutrennej istorii Pskova Petrohra.d 1873 str. 134-135. 
- V. O. Ključevskij, Kurs russkoj istorii, část II. vyd. 4., 1916, str. 117 •. 
- V. S. Ikonnikov, op. cit. str. 750-751. 

10) Viz »RoLSsia. Polnoje geografičesk. opisanie našego otečestva e: 

pod. red. V. P. SemenovJa, sv. III. Ozernaja oblasť. Petrohrad 1900. -
Data o orné pu de a lesnatosti nec str. 132. 

ll) V. O. Ključevskij, Kurs russkoj istorii, část II. vyd. 4., 1916" 
str. 72, 79, 105. 

2* 
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tvrdí dále: »Fskov, stej ne jako Novgorod, žilobchodem a kapitál 
7.€medelský zde ješte více neŽli tam ustLlpoval pred kapitálem Db~ 
chodním.«l:l) A toto tvrzení V. O. Ključevského jest pro nás zcela 
nep:fijatelné. Predevšim máme p:fimá svedect\'í historických pra~ 
menú o značném rozvoji zemedelství v pskovsiké oblasti. Zatím co 
N ovgorod stále potreboval dovážeti obilí a pŤi prerušení dovozu 
obilí »n i z o v Ý m i« [(nížaty prožíva] kruté zásobovací potíže/3

) 

ps:kovská zeme produkovala dostatek obi:í nejenom pro vlastní po
trebu Et hromadení zásob na pŤÍpad neúrody, nýbrž mohla dokonce 
zásobovati obilím i své sousedy a spojenecká '(mosikevg,ká) vojska. l4) 

Zatímco Novgorod obchoduje hlavne prvotními (pTírodními) 
produkty a predevším kožešinami/5

) ktertch nabýval cestou vo~ _ 

jensko-pr-umyslove a finační exploatace ohromné patríci mu obla-
sti, ve Pskove hlavní obchod týkal se produktú zemedelských. Ve 
pskovských letopise ch stále se setkáváme se zmínkami o cene obi
li,16) setkáváme se i s poukazy na to, že v Pskove existoyala státní 
mÍl'a na obilí (t. zv. »zobnica«), jejíž núJežité rozmery a správné 
užívání velmi žiye zajímají pskovské VeČe. l i ) 

Velm1 výmluvným jest dále to", že v znamenité památce pskov-

12) Ibid., str. 119. 
13) Viz Novg,ovodsk. 1. letopis r. 1170, 1215, 1312 (P. S. R. L . 

sv. IIL, zvl. vyd. r. 1888, str. 149-150, 198, 314) a t. zv. »Lavrentevsk. < 
letopis (P. S. R. L, sv. L la zvl. vyd. r. 1897) pod 1". 1141: »N ovgo
Todci ne sterpja,č e' bezo kňazja sedeti, ni žito k nim ne iďaše m otkudu 
že . .. 4: - Srov. N. Kostomarov, op. cit. s tr. 221. - J. Beljajev op. cit. 
str. 388. - V . Ključevskij, op. cit. str. 125. 

14) Velmi duležitý tekst viz v Pskovsk. 2. letop. pod r. 1422 (P. 
S. R. L. sv. V., str. 24) . - Pskovsk. lletop. 1474 (P. S. R. L. sv. IV., 
str. 248), r. 1478 (str. 260), 1496 (str. 270), 1501 (str. 273). - Srov. 
J. BeIjajev, op. cit. str. 386-390. - V. S. Ikonnikov, op. cit. str. 754 
až 755. 

15) A. ]. Nikitskij, Istorija ekollomičesk. by ta Vel. Novg. Čtenija 

v Imp. M:Oisk. ObŠč. Ist. i Drevu. Rossijsk. 1893 1m. 1, str. 15, 164. -
N. Kostomarov, op. cit. str. 213. - V . Ključevskij, op. ctt. str. 98. 

16) Pskovsk. lIetop, r. 1314 (P. S. R. L. sv. IV., str. 184), 1407 
(str. 198, 199), 1409 (str. 200), 1428 (str. 205), 1434 (str. 208), 1464 (str. 
228), 1467 (str. 231), 1476 (str. 250), 1499 (str. 271), - Pskovsk. 2. le
top. pod r. 1407 (P. S. R. L. sv. V., str. 20) , 1422 (str. 24), 1425 (str. 
'24), 1427 (str. 26), 1429 (str . 26), 1434 (str. 28) 1485 (str. 44) . - Ceny 
c hmele: Pskov. lletop. 1466, 1467 (P. S. R. L., sv. IV., str. 230, 231). 

l7) Pskdvsk. 1. letop. 1458, 1463 (P. S . R. L. sv. IV., str. 217, 222) . 
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ského večového zákonodárství t. zv. Pskovské Sudné GI amote~ 
otázky t)Tkající se držení pú dy a užívání pudy mezi jinými zvIášte 
vzájemných pomeru vlastníkú púdy - »gosudaru« a zemedeIcu
>"izornllin'l«,lS) jsou propracovány mnohem podrobnejí a obšírnej i , 
nežIi otázky týkající se obchodních stykú a úverních jednání.19

) 

Nemajíce možnosti uvádeti zde další dukazy, vyslovíme jen 
svuj záver: proti obchodne-prúmyslovému Novgorodu, Pskov byl 
státem agrárním, zemedeIským. Není pochyby otOm, že v Pskove 
byl pomerne rozvitý stav kupecký a že existoval i ž,irvý obchod, 
vniti-ní i zahraniční, nicméne nebyl - proti tvrzení V. O. Ključev

ského - »žiyotnÍln nervem« a »zálkladem národního hospodáľ
ství,!. pskovského státu, a ,krome toho ješte zahraniční obchod, hlav
ne s Nemci, krute trpel za stál'Ý'ch válek meú Nemci a Psk ov any 
a proto nemohl dosíci obzvlášte značného rozvoje.20

) 

Poyšimneme si nyni v hlavních rysech t i; id n i hor o z d e
l €:l II i o b y y ate l s t y a pskovské zeme a vzájemn ých pomeru spo
leeenských trid. 

V čele pskoyské společnosti, stej ne jaká Í' novgorodské, stáli 
vlastníci púd.y - boj a ľ i. Nicméne, ponevadž nebylo v pskov
ském státe dostatek pudy pro rozvoj bojarských velkostatku, a 
poneyadž nebylo možnosti vojensko-prumyslové exploatace ohrom-
118 oblasti (jakou byla oblast novgorodská), v pskovské zemi ne
moh1a vzniknouti a nevznikla silná bojarská tľída s nároky na 

18) Pskovsk. Sudn. Gram. ve vyd. M. Vladimi rského-Budanova, 
Christomatia po istorii russkago prava seš. 1. vyd. 4, 1889, str. 132- 174 
(v závorkách uvedeny jsou čísla statí Psk. Sudn. Gram. podle vyd. 
H. Jirečka, Svod zák. slovanských 1880, str. 49- 68): stať 9 (15), 10 (16), 
12 (17), 13 (18), 42--44 (47- 49), 51 (56), 63 (67), 70 (72), 75 
(76), 76 (77), 78 (6), 84- 87 (78- 81), 106 (99). 

19) ibid., stať 28- 32 (33- 38), 36 (41), 38 (43), 45 (50), 73 (75), 74 
(75), 101 (94). 

201)0 ničení pskovského: obchodu Nemci (jak za války tak nekdy 
i v dobe míru), které spojeno bylo s vybí jením, loupežením a uvezňo
vá ním pskovských kupcu (»hostu«) viz Pskov. 1. letopis pod r. 1323 
(P. S. R. L. Sv. IV., str. 184), 1403 (str. 196), 1436 (str. 210), 1463 (str. 
222), 1478 (str. 259), 1479 (str. 262), 1501 (273). Pskov. 2. IHop. pod 
To 1415 (P. S. R. L., sv. V., str. 22). - Srov. V. Ikonnikov, op. cit. 
str. 756- 757. 
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politické a sociální panstvl ve společností. 21) O bojarech mnohokrát 
einí se zmínka v pskovských letopiisech.22

) Velmi činne účastní se 
ve verejných záležitQstech Pskova, nejsou však zde skupinou pa
nující, nýbrž ve vetšine prípadu poslušnými v1'1konavateli rozkazu 
p~kovského veče (protimínení A. J. Nikitského, Nástin ... str. 141 
o »panství « bojaru v PSIkove) . 

Druhou skupinou psikovského obyvatelstva co do váhy a vý
znamu jsou k upc i. Oni jednotí se ve zvláštní organisaci, v jejíž 
čele stojí »k"upečtí starostové<r .~!l) účastní se verejných záležitostí, 
tiebas ne taik zjevne a aktívne, ja.ko bojah a mají svuj patronský 
chrám - kostel sv. Sofie.2!) 

Letopis, vypočítávaje t:fídy pskovského obyvatelstva, jmenuje 
za bojary a .kupci ne dostatečne určitou skupinu »ž i ť j i l j u-

21) V. o. Ključevskij, op. cit. str. 119. - V. S. Ikonnikov, op. cit. 
str. 752, 754. - J. D. Belja,jev, op. cit. str. 29-34. 

22) Psk. 1. li~topi.s pod r. 1407 (P. S. R. L., sv. IV., str. 199), 1410 
(str. 201), 1426 (str. 204), 1435 (str. 209), 1450 (214), 1455 (216), 1460 
(218-220), 1461 (221), 1463 (222, 226), 1464 (227), 1465 229), 1467 (231), 
1470 (233, 234), 1471 (235, 240), 1472 (243), 1473 (245-247), 1474 (247, 
249, 250), 1476 (251, 252), 1477 (253-256), 1478 (257-259), 1480 (262), 
1485 (str. 266: Pskoviči s i loj u poslaš.a k Velikomu kňazju Ivanu 
Vasiljeviču na Moskvu« své posadniky a bojary ... ), 1486 (267), 1495 
(269), 1498 (270), 1499 (271, 272), 1500· (272), 1501 (273, 274), 1510 (283, 
284, 286). --< Psk. 2. l,etop. pod 1". 1417 (P. S. R. L., sv. V., str. 22), 1421 
(23), 1424 (24), 1485 (43-44), 1486 (45-46). - Krome bojaru zmiňuje 
se pskovský letopis o »detech bojarskýchc: . .-:... Psk. 1. letOJP. f . 1434 
(P. S. R. L., sv. IV., str. 207), 1472 (243), 1478 (259), 1501 (273), 1510 
(283, 286). 

23) psk 1. letop. 1416, 1510 (P. S. R. L., sv. IV., str. 202, 284). 
Psk. 2. letop. 1415 (P. S. R. L., sv. V., str. 22). 

24) Psk. 1. letop. 1354 (P. S. R. L., IV., str. 191), 1473 (245), 1478 
(260), 1510 (284, 286). Psk. 2. letop. 1357 r. (P. S. R. L., sv. V., str. 14), 
1415 (22). - Časteji nežli »kupci« letopis užívá starobylého slova 
)gostic: Psk. 1. letop. r. 1323 (P. S. R. L., sv. IV., str. 184), 1348 (190), 
1403 (196), 1463 (222, 226), 1464 (227), 1470 (233), 1474 (248), 1478 (259, 
262), 1479 (262), 1501 (273), p.sk. 2. letop. 1415 1". (P. S. R. L., sv. V., 
str. 22). O pskovských kupcích N. Kostamarov, op. cit., str. 28. - A. Ni
kitskij, N ástin . " str. 170. V. S. Ikonnikov, op. cit., str. 757. - J. D. 
Be1jajev (op. cit. 41-43) nepochybne prehání sociální roli kupca 
-.r Pskolve. 



Vnitfní zfízení a vnejší postavení pskovského státu. 23 

di«,25) což podle V. O. Ključ.evského jsou »prostrední kapitalisté« 
vlastníci domu a pozemku.23

) 

V letopisném vypravovánf7
) o nepokojích ve Pskove ve spoji

tosti se záležitostí »smerdu« v lete ch 1484- 1486, proti bojarum a· 
»·žiťjim ljuďám« kladou se »čorniji ljudi molodiji« (jinak zvaní 
y staré Husi »menšími lidrni«) pod kterými patrne se rozumejí 
hlavne i~emeslníci a nádenícL Z Ps.."kovské Sudné Gramoty doví
dáme se o existenci · reme:::lníku-mistru28

) ve Pskove a učicích se 
li nich učedníku,29) a také o existenci »najmitu« 30) patrne naja
tých delníkú a zvlášte »najmih'l dvorních«.31) Množství najatých 
-delníku pri staybách kostélu, zdí a pskovských »prigorodu« do
sahovalo, jalk víme z letopľsu, počtu 200- 300 lidí.32) 

Precházejíce rk vlastním u selskémuobyvatelstvu pskovského 
státu, setkáváme se zde krome s bojary - velkostatkári, s dosti 
čí:'tnou, jak se zdá) tridou drobných vlastníku pudy t. zv. »z e m c u« 
nebo »)svojezemcu«,33 kteŤÍ ne zŤÍéLka mají pudu ve společném 

25) Psk. 1. letop. r. 1510 (P. S. R. L., sv. IV., str. 286). Psk. 2. le
top. r. 1485 (P ... S. R. L., svJ. V., str. 43). V Psk. 1. letop. pod r. 1477 
nacházíme výraz lIIjudi žitejskije< (P. S. R. L., sv. IV., str. 253). 

26) V. O. KIjučevskij, op. cit., str. 99- 1000. Srov. N. Kost'amarov, 
op. cit., str. 28. - M. A. Ďjakonov rozumí pod výrazem »žitji, neb lIži
tejskije« lidé vôbec zámoiŽnou lIstfední vrstvu< obyvatelstva, do které 
náIežejí také »hostic a nebo »kupci« (1I0čerki obšestv. i gosudarstv. 
stroja drevnej Rusi«, v)'d. 3, r. 1910, str. 94- 95). 

27) Psk. 2. letop. 1485 (P. S. R. L., sv. V., str. 43). 
28) Psk. Sudn. Gram. str. 39 (44), 102 (95). O ,mistreche (hlavne 

stav·ebních femeseI) velmi často činí se zmínka v pskovských letopisech: 
Psk. 1. r. 1365 (P. S. R. L., sv. IV., str. 192), 1373 (193), 1418 (202), 
1456 (217), 1458 (218), 1462 (221), 1469 (233), 1470 (235), 1471' (242), Psk. 
2. letop. r. 1415 (P. S. R. L., V., str. 22), · 1417 (22), 1420 .(23), 1424 
(24), 1485 (43). 

29) Psk. S.udn. Gram., stať 102 (95). 
30) Psk. Sudn. Gram. stať 39 (44), 41 (46). Termin »najmitc Jest 

užit v Psk. 1. letop. r. 1364 (P. S. R. L., IV., str. 192) 1400 (195), 1435 
(209) 1465 (229). Psk. 2. IHop. r. 1417 (P. S. R. L., V., str. 22). 

31) Psk. Sudn. Gram. 40 (45). 
32) R. 1420 ukončen a byla stavba veží "Krorou' (t. j. kremlu), 

které »delaša 200 muž« p·o 31/2 leta. (Psk. 1. str. 203). R. 1431 pro 
stavbu Gdova maja:ša P!,koviči 300 mužej< ibid, str. 206. 

33) Psk. 2. IHop., r. 1431: pfi stavbe mesta Gdova Pskované ,na 
Gdovskich zemcach, v ko go tamo q'tčin~a, vzjaša 300 rublej v kamenu 
stenuc. (P. S. R. L., sv. V., str. 27). V 1. Psk. IHop. činí se zmínka 
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vlastnictví tvotíce společenstva t. zv. ' »s jab T U«34) nebo »sklau
nikú «. 

Selské obyvatelstvu vlastnjma rukama pudu obdelávající, má 
y PS'kovs:ké Sudné Gramote název »i z orn t k u «. P:ľedsta vují 
tridu svobodných pachtýru soukromovlastnické pudy, a mají práYG 
8tehování, kterého je nezbavovala ani výpujčka (»pokrutá«), ikterou 
obdrželi ud vlastníka pudy.3")K »izornikuffi« co se týče sociálního 
a právního postaveni tesne primykají »ogorodnici« a pak »kočet
njei«,3Ô) totiž rybári, kteŤÍ pronajali si u v]astniku »isady« čjli 

o zemcích pod týmž rokem 1431 (str. 206) a pod rokem 1512, kdy 
)zemcy pskovskije ješče ne svedeny s svojich otčin « (str. 289). -
Srd\". N. Kostomarov, op. cit. str. 31. A. Nikitskij, Istorija ekonomi
českogo by ta str. 40. V. O. Ključevskij, op. cit., str. 102-103. - ]. D~ 

Beljajev (op. cit., str. 55) pokládá pskovské zemce za tľíd.u ve vojsku 
slouŽící. Podobné chápání povahy zemcu nalézáme i u V. S. Ikonnikova, 
op. cit., str. 754. V. ]. Sergejevič (»Drevnosti russkago pravá III., 1903,. 
str. 11-12) rozumí pod »svojezemcy « vubec soukrQmé pozemkové vlas t
níky od sedláku-vlastníku až do bohatých bojaru-statkáH't. 

34) Psk. Sudn. Gram., stať 106 (99). - ]. Engelman, Graždanskije 
zakony Psk. Sudn. Gram. 1855, str. 23, 69. - F. Ustrjalov, Izsledovanie 
Psk. Sudn. Gram. r. 1467, 1855, str. 191. - ]. Beljajev op. cit., 52-53. 
M. Vladimirskij -Budanov, Christomatij a ... seš. 1. r. 1899, str. 170-17 L 
~ A. S. La:ppoi-Danilevskij, .Recenzija n:a knigu A. ]. Nikitska.go : 
, IstOl'ija ekonom. by ta Vel. N ovg.« Žurnál. Min. Nár. Osvety, prosinec 
1895, č. 302, str. 364-368. - V. S. Ikonnikov, op. cit., 754. - V. O. 
Ključevskij, op . cit. 103, 119. - Zvláštní pojetí skladniku u V. ]. Serge
jeviče (O/p. cit. str. 63) - jako svazu pro nesení bremen a daní ( »teh
lých « nebo. daňových); o sjabrech - ibid., str. 69. 

35) Psk. Sudn. Gram. stať 42 (47), 44 (49), 51 (56), 63 (67), 7[) 
(76), 76 (77), 84-87 (78- 81). - ]. Engelman, op. cit., str. 49 ]. Ustrja
lov, op. cit., str. 52- 55, 166, 190. - N. Kostomarov, op. cit., str. 31. -
J. Beljajev, op. ci t. , str. 57. M. Vladimirskij-Bud.anov. Obzor istorii 
russkago prava, vyd. 2. 1888, str. 34-35. V. O. Ključevskij, op. cit., str. 
119-120. - V. ]. Sergejevič, ' Drevnosti rus. prava. sv. 1., vyd. 3., 1909,. 
str. 233, 244-251, 271- 273 M. Djakonov, Očerki obŠč. i gosud. stroja ,. 
vyd. 3., 1910, str. 106. (S novými prac emi o selském nájmu pozemku: 
P. E. Michajlov, ]uridíčesk. priroda zemlepol'sovania podle Psk. Sudn. 
Gram. V letoposi zaňatij Archeograf. Kom.« z 1'. 1914, seš. 27; M. B o 
goslov,skij, Kresťanskaja arenda v Psk. Sudn. Gram. » Istoričesk. Izve
~tija« 1917 kn. 2. - nemeli jsme možnosti se obeznámiti). 

'S6) Psk. Sudn. Gram. stať 42-44 (47-49). Literatura viz pozn •. 
predcházející. - Jiné chápání pojmu »kočetnik« u F. Ustrjalova, op. cit .,. 
str. 53, 166-168 a u N. Kostomarova op. cit., str. 31. - V Pskovsk~ 
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lujsta pro rybolov. Pskovská Sudn. Gram. zmiňuje se ješte o »pod
susednicích«,3 'j ) kterým dává právu žaloby proti »gosudaru« '(ho
spodári). 
Pskovské zákonodárstvi nlbec se zvláštní pozorností chrání zájmy 
>,izo.rnikll « proti porušování jich »gosudary« (a naopak), určujíc 
úplnou rovnuprávnost "lastníkli pudy a sedláku. 

Poznamenejme l11:Ímochodem, že ve vetšine státu západnL a 
strední Evropy v XlV.- X V. st. nemohlo být ani! reči o rovno
prá vnosti velkostatkáhké aristokracie se sedláky na pude pracu
jícími. Tak v Polsku počínajíc hlavne od košického privilegia 
krále l,udvíka (l'. 1374), nepretržite se 1'ozvíjí politická moc a so
ciální privilegia šlechty a selsiký stav v XlV.- XVI. st. neienom 
nemá žádných politictkých práv, ale stále více jest omezován ve 
svých obéanských právech a nakonec je ztrácí úplne. Sedláci 
podléhají patrinlOnjální jurisdikci vlastníku pudy, zavazují se 
nésti v jejich prospech robotu a ruzné povinnosti a naikonec po-
7.bývají práva volného ste'hování, stávajíce se poddanými svých 
pánú a ztrácejíce právo stežovati si na jejich bezpráví. V Čechách 
ješte di-he upadá selský stav v závislost na šlechte a duchovenstvu. 
Stejne v Uhrách ve stol. XlII.- XV. '(počínajíc »Zlatou bullou « 
l,rále Ondreej ll. r. 1222), vidíme vzrúst politrcké a sociální moci 
nechty a s tím zároveň Tostoucí závislost selského obyvatelstva Iia 
vlastnících pudy a omezování jeho práv.3 S

) 

Takovým zpusobem zatím co sedlák polský a uherský zároveň 
s púdou, na které se usadil, čhn dále tím více stával se vlastnictvím 
velkostatkáre, pskovsk)T »izornilk« Ye stol. X:lV.- XV. nejenom 
nepodléhal jurisdikci svého » gosudara« - vlastnika pudy, ale 
i soudil se s ním, jélJko rovnoprávná strana na soude knížete a 
»posadnika« na základe psanýc:h pro všechny občany stejných 
;?,ákonu. 

1. leto/p. pro rybáre nacházíme ješte výr az »lovcy«; r. 1323 (P. S. R. 
L., sv. IV., str. 184), 1436 (210), 1459 (218). 

37) Psk. Sudn. Gram. sta.ť 103 (96). Podle objasnení M. V1. -Bu
dano'va »podsusednib: jest ten, kdo najímá dum neb část usedlosti ,. 
nájemník, »sosed« (maIOl'us.) (Chr istomati ja, seš. 1, str, 168). F. Usff]a
lov, »podsusednik « = »nachlebnik« (op. cit., str. 190). Srov. N. Kosto
marov, op. cit., str. 32. 

3S) Srov. K. Kadlec, Dejiny ver. práva ve stf. Evrope, 1921. -
Stát polský, § 67, str. 205- 206. Stát česk)T, § 58, st r. 167- 168. Stát 
uherský, § 77, str. 247. 
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Ostatne treba pozl1él;menati, že v novgorodském státe souse
dícírn se Pskovem, dfÍYe nežli v kterémkoliv jiném ruském kní
žect.vi, objevuje se snaha zŤÍditi patrimonijní jurisdikci vlastníkif 
pudy a právnicky parabiti selské trídy (»polovniky« »smerdy«).39) 
Otázka právního a sociálního p08tavení pskovských »smerdu« není 
v naší lustoricko-právní literature dosti vyjasnena. Nemáme zde 
pwk možnosti názory o smerdech4U

) v literature vyslovené porov
ná vati a kr.ítisorati. 

Pokud jde o »cholopy«, tŤÍuu to četnou v oblastech Velikého ' 
1\!'0vgorodu, kde se jilni zalidňovaly a exploatovaly vel:Lké »vot
~iny« bojaru - velkostatkáru, tu ve pskovské zemi nesebkáváme 
se s nimi re vetším množství. 41 ) 

, Když mluvíme o všeobecném rázu sociálního života Pskova 
H Novgoroda, poukážeme ješta na jeden podstatný mezi nimi ro z
díJ. Všeobecne jest znám ohromný rozmach t. zv. »uškujnict.ví« 
y N ovgorode, které posilovalo ntikl:idnou a nestálou povahu novgo
l'odského verejného života a politických pomeru. Tlupy »uškuj
niku(\ podnikaly celé rýpravy proti sousedním zemím, plenily a 
10upily ruská mesta na Volze.J.2) a pfi rhodné prílež:tosti - vznikl-li 

39) »Pamjatniki istoriji Vel. Novgorod:ac, pod red. S. V. Bachru
šina, vyd. N. Kločkova, Moskva 1909. Smlouva V. Novgorodu s vel. 
1mížetem tverským Michajlem Jaroslavičem (1307-8): »a cholopa 
i polovnika ne suditi tvojirn, sudijam bez gospodarja ... II:; »a cholop 
-ili polovnik zabežiť v Tferskuju volo.sť, a tech kňaže vyd:ava:tic (str. 23). 
- Ve smluvní listine litevsk. vel. knížete Kazimi,r<t s Vel. Novgorodem 
(1440) vel. kníže Se zavazuje: »za cholopa, za robu, za dolžnika, za 
poručnika, za razbojnika i za smerda ne stojiatie (ibid., str. 37). - Ve 
smlouve N ovgorodu\ s polský:rr~ králem Kazimírem ;(1470'1471) po
slední pfijímá závazek: »a cholop, ili roba, ili smerd, počnet na ospodu 
va:diti, a tomu ti, čestny korol, very ne ňať<t (ib id., str. 44. Totéž u Ji
rečka, Svod zákonu SlOIVi., 1880, str. 92). Srov. V. O. Ključevskij, op., 
-cit., str. 101. V. Sergejevič, Drevnosti . '. sv. L, str. 236. 

40) Psk. -. letop. 1484-1485 (P. S. R. L., sv. IV., 266). Psk. 2. letop. 
1485-1486 (P. S. R. L., sv. V., str. 42-45). - N. Kostomarov, op. cit., 
str. 31. ]. Beljajev, op. cit." str. 56-57. A. Nikitskij, Očerk .. ', str. 281 
až 283. M. Vl.-Budan'ov, Obzor ... , str. 34-35. V. IkonnikÚlv, op. cit., 
str. 754, 764. V. Ključevskij, op. cit., str. 101. V. Sergejevič, Drevno
sti ... , sv. L, str. 204-207; sv. IIL, str. 150-151. 

41) V. O. Ključevskij, op. cit., str. 119. 
42) Zejména známy jsou pochody novgorodských »uškujniku< 

T. 1366 a 1375, kdy krute vydranCO!V1ali Kostromu a Nižnij N ovgorod 
{viz P. S. R. L., sv. VIII., str. 13-14, 23-.24). 
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:pozar anebo za srážky d vou neprátelských politických 'Stran 
:v N'ovgorocle - drancovaly a loupily II svých novgorodS'kých spo
luobčaml. Uvnit:f tesných hranic pskovské oblasti nebylO: dosti 
mista pro rozvinuti náSlÍ[ností bujných uškujnÍ1c;kých tIup a 
JJskované také nebyli naklonéni tomu, aby trpeli tento neporádek, 
-zarážejíce poikusy k tomu smerujicí v samém zárodku.43

) 

Elementem nepokoje a nesváru v N ovgorode jsou nejen pro
fessionálni a dočasní »uškujníci«, ale i bohatí novgorodšti bojari, 
.proucí se o moc a vliv ve státe a obklopení tlupami nejenom své 
»čadi«, ale i svých p:fívržencú z prostredí »volných mužu« -
Noygorodcu, prodáyajicich jim na veči své hlasy a - své pesti.44

) 

V Pskove stálé vnejši nebezpečí a nepretržitý boj snepráteli 
víry a národnosti, nevelJké rozlnery oblasti a jeji »územni jednota · 
;a ucelenost«,45) neexistence v,elkého majetku a ostrých trídnich 
rozdilli a antagonismu ve společnosti činili nemožnÝ'm onen stálý 

' vnit:ľni politický zápas a sociální nepokoje, které otrásaly novgo
l'odskou společností. Za neexistence silné bojarské trídy s o}~gar

ehickými snahami, za 'pi~ítomnosti majetných stredních vrstev mest
flkých aselských (kupci cili »gosti«, »rnistr1«, »žiťji ljudi«, »zemCÍ«) 
a také za existenci svobodného a rovnoprávného s vlastníky pudy 

:stavu selského, ustaluje se mezi jednotlivými t:fídami obyvatelstva 
1)skoyského státu trvalý stav sociální rovnováhy. Trebas ke konci 
.samostatn ých dejin pskovského státu, ve druhé polovine XV. sto1., 
'i zcle pozoruje se jakési pomerné zesí]ení sociálních rozporu a 
"zrust vnitrních konfliktu. 46

) 

Pricházíme nyní Jr všeobecné charakteristice politického zrí
:zení pskovského státu. 

N ejvyššim orgánem politické moci ve Pskove v dobe jeho 
samostatné státní ext.iistence jest v e č e hlavniho mesta - »muži 
psikoviči« (hospodá:fí [náčelníci rodin] podle sprá vného mínení 
.• J. D. Beljajeva, op. cit. str. 100). Kompetence pskovského veče jest 
všeobsáhlá. Stará se Q. všechny záležitosti zahraniční politiky: po-

43) Viz N ovgorod. 1. letop. r. 1314 (P. S. R. L., sv. III. a zvl. vyd.). 
44) Viz na pr. popis vnitrního boje v N ovgorode r. 1471, v t. zv. 

"Voskresensk, letop.c: (P. S.R. L., sv. VIII., str. 161). 
45) PQdle slov · V. Ključevského, op. cit., str. 118~ 

46) Na to ukazují mezi jiným, nepokoje r. 1484-1486. 
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sílá posly do cizích státu,47) po jich návratu vyslýchá jejich 
'zprávy4S) a rozhoduje se pro to či ono na základe vyslechnutých 
zpráv, uzav,irá prostrednictvím svých zplnomocnencu smlouY~

s cizímli státy.49) Veče rídí všechny záležitosti týkající se státní 
obrany: podle \rule veče budují se nové »prigorody« ve pskovskG 
zemi a obnovují se staré, zničené nepráte]ským úto1kem nebo po
žárem;!)O) veče vydává natÍzení o stavbe pskovských opevnení,51 ). 
o organisaci pskovských vojenských sil, o výpravách proti neprá
telským státlim a dokonce nekdy prímo jmenuje vojevody pro, 
jednotlivé oddily pskovského yojska. (2

) V oboru vnitrního státního 
života veči náleží právo vydávati zákony53) a souditi v po]it~ckých 

ct "ubec mimorádných prípadech (soud nad provinivšími se po
sadnjky, prípady zrady, svatokrádeže, čarodejství atd.).G4) Več~ 

47) Napočítali j sme v letopisech asi 80 míst o vyslánÍ pskovských 
POSltl do sousecLních státu. Pokládáme za zbytečné uvádeti pi-esné po
ukazy, neb zprávy ty - pro XV. sto!letí - jsou na každé stránee pskov
ského letopisu. 

48) V letopisech se stále setkáváme se zprávami o tom, že vrátivši 
se pskovští poslové (nekdy zvaní »goncy«) nebo poslaní dOl Pskova 
cizí poslové na veči »praviša 4: , nebo »povestvovaša «, nebo »povedaša«,. 
nebo »poslovaša posolstV'o «, nebo »skazaša otvet «: Psk. 1. letop. 1456; 
(P. S. R. L., sv. IV., str. 216), 1463 (222, 225), 1464 (226, 228), 147~ 
(233, 234), 1471 (236, 237, 239), 1472 (243), 1477 (255, 256), 1478 (257) ,. 
1480 (263), 1482 (266), 1485 (266), 1486 (267), 1498 (270), 1499 (271 ,. 
272), 1501 (273, 274), 1510 (283, 285).- Psk. 2. letop . r. 1485 (P. S. R .. 
L., sv. V., str. 43), 1486 (str. 45-46).-

49) Psk. 1. IHop. r. 1327 (P. S. R. L., sv. IV., str. 186), 1341 (str .. 
188), 1369 (193), 1391 (194), 1392 (194), 1397 (195), 1409 (200), 14Hp 
(201), 1418 (202), 1426 (204), 1428 (205), 1434 (208), 1444 (212), 1449· 
213), 1463 (225), 1465 (229), 1474 (248, 249), 1482 (266), Psk. 2. IHop .. 
1432 (P. S. R . L., sv. V. str. 27), 1447 (str. 30). 

50) Poukazy viz V)Tše. 
51) Psk. 1. IHop. r. 1309 (P. S. R. L., IV .. , str. 184), 1337 (186),. 

1375 (193), 1393 (194), 1397 (195), 1399 (195), 1400 {l95), 1401 (195),. 
1404 (196), 1432 (206), 1453 (215), 1458 (str. 218; Pskované »poveleniem 
svojim . . . «), 1462 (222), 1465 (229), 1469 (233), 1471 (240). - Psk~ 

2. letop. r. 1401 (P. S. R. L., sv. V., str 18), 1417 (22), 1465 (35). 
52) Psk. 1. letop. ' r. 1341 (P . S. R. L., sv. V., str. 187), 1343 (189),. 

1441 (211), 1456 (216), 1463 (222- 224), 1471 (240), 1478 (257- 259) " 
1480 (262- 263), 1495 (269), 1500 (272). 

53) Pskovsk. Sudn. Gram., predmluva a stať 108 (101). 
54) Psk. 1. letop. r. 1458 (P. S. R. L., IV., str. 217), 1469 (~63)" 
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ndí také záležitosti bežné správy. Pi'edevším povolává '~a »prl
jímá«) knížeteÚG

) ' ~v xV. st. obyčejne prostŤednictvím svých posh'i 
})Ísprašivajet« C vyprošuje si) knížete-námest!ka u velikého iknÍžete 
Jnoskevského)56) a zríká se hu nebo ho vyhání, když se stane PSk 0-

'yarn'lm »neljub« '(nemilým) ,'iT) Paralelne s orgány knížecí admi
n istrat1vy, vere má vlastní bezprostredne sobe Ca posadnikovi) pod
iízené administrativní orgány; jsou to »gorodskije ďjaki«,58 ) 
) pskovskije podvojskije«,3(1) »pristavy«,6U) »pudverniki«G]) na 

Roude. 
Ve správe prigoroc1u, Ikrome knížecích námestkuG2

) vidíme 
»posacln:írky«63) jmenované pskovským večern (nebo volené 'ubyvateli 
JlTigoroclu). V oblasti hospodárské veče prováclí reformy penež
nlho systému,64) dohlíží nad správností státní obilní míry (»zob-

1477 (254), 1483 (266), 1484 (266), 1496 (270), 1509 (282) Psk. 2. letop. 
r. 1411 (P. S. R. L. , V., str. 22), 1485 (43-44). Podle všeho podléh aly 
večovému soudu 'Vi'lbec ty zločiny, na které se ukládal trest smrti (srov . 
. P sk. Sudn. Gram., stať 7 (14». 

55) Psk. 1. letop. r. 1266 (P. S. R. L., sv. IV., str. 180), 1327 (185, 
J86), 1341 (188) , 1377! (193), 1408 (199), 1434 (208), 1439 (211), 1443 
{212), 1448 (213), 1455- 1456 (216- 217), 1463 (224), 1489 (268), 1501 
{207). -Psk. 2. letop. r. 1323 (P. S. R. L., sv. V ., str. 11), 1415 (22), 
1422 (24), 1461 (33). 

56) Psk. 1. letop. r. 1399 (P. S. R. L., IV., 195), 1407 (198), 1410 
-(201), 1412 (201), 1429 (205), 1436 (210), 1460 (219- 220), 1463 (222 až 
223), 1467 (231), 1472- 1473 (244-246), 1478 (257- 258). - Psk. 2. letop. 
T. 1417 (sv. V. str. 22), 1421 (23), 1424 (24). 

;jT) Psk. 1. letop . r. 1348 (P. S. R. L., IV., 190), 1407 (198), 1439 
-(211), 1462 (222), 1477 (253). - Psk. 2. letop. r. 1411 (sv. V., str. 22), 
J417 (22), 1463 (34) . /' 

58) Pskovsk. Sudn. Gram., stať 79 (6). 
5D) Ibid., stať 64 (68), 81 (8). O podvojských činí se zmínka 

-v Psk. 1. letolp . : r. 1471 (P. S . R. L., sv. IV., str. 239), 1472 (243). 
60) Psk. Sudn. Gram., stať 37 (42), 57 (62), 64 (68). 
GI) Ibid., stať 59 (63). 
62) O prigorodských knížecích námestcích: Psk. Sudn. Gram., stať 

:5 (11). Psk. 1. letop. : 1467 (P. S. R. L., sv. IV., str. 231), 1475 (250), 
1476 (251-253), 1477 (253-255), 1510 (283). - Psk. 2. letop . 1486 (sv. 
V. str. 45). 

63) O prigorodských posadnicich : Psk. Sudn. Gram., stať 77 (5), 
Psk. 1. letop. r . 1341 (P. S. R. L., IV., str. 187), r . 1426 (str. 2u4). Psk. 
-2. letop. r. 1480 (sv. V., str. 39). Srov. Psk. 1. letop . r. 1468 (sv. IV., 
:Str. 231). . 

64) Psk. 1. letop. r. 1409 (P. S. R. L., sv. IV., str. 200), 1420 (203). 
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nica« ),6(;) stará se o blahobyt a dobré zajjzení mesta, rídíc stavbu. 
mostu pres reky, dláždení tržního nárnestí \»torg« neb »torgo-
vEče« )66) atd. 

V roce 1,4:22 veče zakazuje vývoz obilí za hranice pskovské 
oblasti z duvodu nebezpečného pro nezámožné obyvatelstvo stou-
pání cen na místním trhu, vyvolaného hromadným náJkupem 
ohilí cizozemci, ' \JdeŤÍ prijeli z míst postižených neúrodou) a vy
dává naŤÍzení - o vypovidáni p:ľijíždejících cizincu za hranice.ô7

} 

Slovem, veškera nejvyšSí moc vojenská, zákonodárná, soudní. 
a administrativní soustľeďuje se v rukách pskovského veče. Ne-
8pO!kojujíC\ se plností moci v záležitostech svetského obyvatelstva 
pslovské veče zasahovalo mocne i do pomeru církevních. Podle· 
vúle veče budovaly se často ve Pskove chl'ámy,tl8) s jeho souhlasem 
zfizovaly se nové »sobory« pskovského duchovenstva,69) a dále
p:ľísvojovalo si paralelne s mocí novgorodského arcibiiskupa a jehÚ' 
náJmestka, ŤÍzení církevního života, soud a dohled nad duchoven
stvem vmešujíc se bezprostredne dakonce i do vnitTní církevni 
správy.'O) Moc k níž et e v Pskove má jasne vyhranenou povahu. 
elužebnCHl. 71

) Kníže, povolávaný a vy'hánený večem, pred nastou
----- -- I ' I 

Psk. 2. letop. 1409 (P. S. R. L., sv. V~, str. 21), 1424 (24). Novgor. 
1. letop. r. 1424 (P. S. R. L., sv. III.; zvl. vyd. r. 1888, str. 412). 

65) Psk. 1. Ietop. 1458 (sv. IV" str. 217). 
66) Psk. 1. IHop. r. 1412 (sv. IV., str. 201), 1418 (202), 1429 (205)~ 

1435 (209), 1463 (224). Psk. 2. IHop. r. 1456 (P. S. R. L., sv. V., str. 32),. 
1463 (34), 1485 (3). 

67) Psk. 2. IHop. r. 1422 (P. S. R. L., sv. V., str. 24). 
68) Psk. 1. IHop. r. 1352 (sv. IV., str. 191), 1364-1365 -(192), 1442' 

(212), 1466 (230). Psk. 2. IHop. r. 1420 (sv. V., str. 23). 
69) Psk. 1. IHop. r. 1462 (sv. IV., str. 221), 1472 (243), Psk. 2. IHop .. 

r. 1417 (sv. V., str. 22), 1471 (36). 
70) Psk. 1. IHop. r. 1411 (sv. IV" str. 201), 1435 (209), 1469 (232)" 

1471 (238), 1494 (268), 1500 (272). Psk. 2. IHop. r. 1468 (sv. V., str. 35) " 
1486 (45). 

71) I. D. BeIjajev, op. cit., str. 175.- A. I. Nikitskij, Očerk ... , str. 
120. V. O. KIjučevskij, olp. cit. str. 118. Srov. Psk. 1. letop. r. 1397. ,po-· 
sIaša Pskoviči kňazja Grigorja Ostafj e'v1iča ( 'a; posadniky do N ovgo
rodu k uzavrení míru (P. S. R. L., sv. IV., str. 195). Ke konci XIV. a. 
začátkem XV. stol. v Pskove byIa současne dva knÍžata. Psk. 1. IHop~ 

r. 1397 (sv. IV., str. 194), 1402 (195), 1404 (196), V 1. poIO!V. XIV. st~ 

vidíme zvIáštnÍho knížete -v Izborsku. Psk. 1. IHop. r. 1323 (sv. IV.:» 
str. 184), 1343 (89). 
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pením ylády jest povinen prísahati Pskovanúm »na "Vsej pskov
síkoj pošline «, nebo »na ,,'sech pstkovskich pošlinach i starinaeh « 
~knjžE' Jaroslav Vasiljevič piísahal r. 1473 »na pošEnnych gra
motach « a také kniže Simeon Romanovič r. 1489 »krest celoval 
(t. j. prísahal) na ve-či po pošlinnoj gramote<<)', t. j. zavazoval se 
po dobu své vlády neporušene dodržovati pskovské zákony a oby
čeje. Potom Pskované se své strany p:ľísahali novému knížeti a 
dávali mu »vsju kňažaju pošl:Í!nu« t. j. souhrn vláclnich práv a 
dttchodu spojených s hodností knížecí (tak o pľibyvšim do Pskova 
ľ. 1478 knížeti Vasilu Vasiljevičil praví letopis, že »sede na stolu 
na "sech svojich obrocech i na sudu. «) 72) 

V XV. stol. Pskov obyčejne vyprošuje si knížete u velikého 
knjžete moskevsIcéhoí3

) aikníže pskovský obyčejne zo ve se námest
ken1 moskevského velikého knížete.74

) Od r. 1443 nová pskovská 
knÍŽata začínaji pŤÍsahati nejen Pskovu, ale také veH!kému knížeti 
moskevskému, nicméne jich služebný význam u v nit r pskov
ského státu (alespoň právnicky) trvá až do konce pskovské státní 
samostatnostil (t. j. do prevratu r. 1510). 

Pskovský kníže byl zároveň sposadniky vúdcem pskovských 
vojenských -sil.76

) Byl také soudcem a administrátorem, pfi tom 
však své soudní frmkce vykonával zároveň s posadnikem zvoleným 
od v80e,í7) čemuž odpovídala také dvojitost podrízených soudních 
orgánu {vjz výše). Stejná dvojjtost správy knížecí a večové existo
vala i v adminstrative prigorodu (viz výše) . Vubec ve svých pod
njcích vojen8ky-diplomatick~Tch, soudnich a adminjstrativních 
pskoyský kniže nbyr.ejne jest jen vykonavatelem večových na:fÍ-

72) Psk. 1. letop. r. 1448 (P. S. R. L., sv. IV., str. 213), 1456 (217)" 
1460 (220), 1463 (224), 1467 (231), 1472 (243), 1473 (246), 1478 (258" 
261) , 1489 (268). 

73) Poukazy viz výše. 
74) Psk. 1. letop. r. 1401 (P. S. R. L., sv. IV., str. 195), r. 1410 

(str. 201: knÍže Aleksandr Fedorovič Rostovskij »prijechal vo Pskov 
na kňaženie i z r U k i veliko,go kňazja Vasilija Dmitrievičac), 1443 (212), 
1460 (220), 1461 (221), 1463 224), 1464 (227-228), 1472 (243, 244), 1473-
(246), 1478 (256, 257), 1489 (268), 1496 (270), 1509 (282), 1510 (283). 
Psk. 2. letop. r. 1477. (sv. V., str. 37). 

75) Psk. 1. letop. r 1443 (P. S . R. L., sv. IV., str. 212). 
76) Zbytečno uvádHi pi-esné poukazy. Podle všeobecného pravidla" 

kníže je vudcem na všech pochodech pskovského vojska. 
77) Psk. Sudn. Gram., stať 1, 3, 4, 6 (13) , 20 (26), 61 (65) , 83 (10). 
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zení a vykonává tato naŤÍzeni za stá.1ého a z~vazného spolupuso
bení vr. i~eln zvoleného t. zv. »8 tep e 11 na g 0« '(l.úadujícího) p 0..

:s a dni k a,aneb celé skupiny t. zv. » S tar Ý c h« p o s a dni k u. 
O vojensk.é, diplomatické nebo administrativni činnosti pskov

'Ského posadnika máme zprá.vy témer na každé stránee pskov
ského letopisu. Ve XIV. stol. vidíme obyčejne jednoho posadnik.a, 
,r XV. pak století nezfídika jmenují se dya »stepenní posadníci«7S) 
.a celá bkupina » staq~ch posadnikú« nebo proste »posadnilku«. Tito 
predstavují v Pskove velmi činné a vlivné vládní kollegium, jehož 
význam zrejme vzrustá ve stol. :XV., kely 'setikáváme se stále se 
skupinou starých posad niku v úloze pl)mocníku a rádcu knížete a 
nAroda,79) "udeu vojenských oddilu}O) v úloze poslu vypravoYa
ných za hnmice s diplomatickými pľikazy, zástupcú Pskova pri 
l.lzavírání smluv s ostatními státy,81) v úloz8 budovatelu pskovslkých 
prigorodu a pevnostních staveb samého Pskova.S2

) Pskoyská 
-Suclná Gramota: · (stať 108 [101]) pTiznává kon~giu posadníku 
význam príprayné instance veče pfi tvorení nových zákonu. Na 
tomto podklade V. O. Ključevskij l.lznává pskovskou vládni radu 
'Za jeden z orgánu moci zákonodárné a nazývá "ubec pskovské 
politic1\:é zrízení »zmírnenou, uskrovnenou aristo.kraeiÍ,«S::l) Avšalc 
stakovouto eharakt81'jstjlkon psko"ského politického zŤÍzení jest 
težko souhlasit. KoUegju posadníkú poskytuje se jen právo »podati 
n::\. veci pánu 'Pskovu zprávu« o nutnosti doplniti sborní'k zákonu 
ct rozhodujíCl slovo pak patrí vždy pskovsk.ému veči. 

78) Psk. 1. letop . r . 1465 (P. S. R. L., sv. IV., str. 229), 1468 (231), 
r 469 (232), 1495 (269). 

79) Psk. 1. letop. r. 1441 (sv. IV., str. 211) , 1445 (212), 1450 (214), 
1453 (215). 1459 (218), 1460 (219, 220), 1463 (224~226), 1466 (230), 1467 
(231), 1471 (237- 238), 1473 (245- 246), 1476 (252), 1481 (265), 1499 (271), 
1500 (272) . - Psk. 2. letop. r. 1420 (sv. V., str. 23), 1442 (30), 1486 (45). 

SO) Psk. 1. letop. r. 1407. (sv. V ., str. 199), 1456 (216), 1460 (219), 
1463 (223), 1471 (240), 1478 (259), 1496 (207), 1501 (273). - Psk. 2. 
letop. 1". 1480 (V., str. 39). 

81) Psk. 1. letop. r. 1410 (P. S. R. L., sv. IV., str. 201), 1432 (str. 
'206), 1434 (207), 1435 (209), 1460 (218), 1464 (226), 1466 (230), 1471 
(235), 1473 (247), 1474 (249, 250), 147& (251), 1480 (262), 1485 (266), 
1486 (267), 1499 (271), 1510 (284). Psk. 2. letop. r. 1485 (sv. V., str. 43 
až 44), 1486 ;(45). 

82) Psk. 1. letop. r. 1431 (sv. IV., str. 206), 1441 (211), 1476 (252). 
Psk. 2. letop. r. 1417 (sv. V., str. 22). 

83) V.- O . Ključevskij, op. cit., str. 123. 



Vnitrní zfízení a vnejší postavení pskovského státu. 33 

S. M. Solovjev praví o pskovské správe: »Kníže-námestek, po
sadnici a veče predstavují v Pskove tri nerozlučné instituce, 
k nimž v záležitostech vnÍltrních i zahraničn ich bylo se treba ubra
ceti a které rozhodovaly tyto záležitosti po společné Úrade.« 84) 

Obyčejná formule, vypočítávající orgány pskovské vládní moci 
(v XV. stol. - »kňaz, posadniki i (vs,i1) Pskoviči.«85) nebo »kňaz, 
]Josadnilld i ves' PSkOV«86) {t. j. kníže, posadnici a celý Pskov) -
uklazuje na onu kombinaci elementu monarchického" aristokrati
ckého a demokratického v pskovské vláde, již uskutečniti snažily se 
i jiné státy, zejména N ovgorod, avšalk s daleko menším úspechem" 
než jakého dosáhl Psíkov. Ostatne porad, který ve zmínené formu]i 
zaujímají tri elementy ]Jskovské vlády prímo odporuje jeji'ch skuteč
né váze a významu ve vládní soustave. Naposled jmenovaní. »vsi 
PS'kovÍ'či« (všiehni Pskované) jsou ve skutečnosti elementem pa
nnjíclm nad ostatními dvema, a pr-oto mužeme Pskov spolu s J. 
D. Benjaje"em87

) nazvati »demokratickou republ:úkou«, poukazu
jice naň jako na priklad demokracie, která nezvrhla se v ochlo
kratjii. Ikdežto v novgorodské demokracii pozorujeme tendenci sme
rujíeí k současnému rozvoji dvou t. zv. »lživých for.em« státního 
zŤÍzení. totiž oligarchie nékoliika hojani na jedné stTane, a ochlo
krahe bujné 111Zy na druhé. 

Podejme nyní všeobecnou a stručnou charakteristiku pskov
ského prá v a, pokud se odrazilo v znamenité památce pskovského 
yečového zákonodárství, v t. zv. Pskovské Sudné Gramote.88) 

Prarneny psaného práva v Pskove jsou, podle predmluvy 
Psk. Sudn. Gram .. s jedné strany knížeci listiny, '8 druhé »pri·-

84) S. M. Solovjev, Istorija Rossii, kno L (vyd. »Obščestv. Polza«), 
sv. IIL, str. ]523. 

85) Psk. 1. letop. r. 1459 (P . S. R. L., sv. IV., str. 218), 1481 (265), 
1498 (270), 1499 (271). - Psk. 2. letop . r. 1480 (sv. V., str. 39). 

8G) Psk. 1. letop. r. 1463 (sv. IV., str. 225), 1464 (227), 1471 (237), 
1474 (249), 1476 (252), 1496 (270), 1499 (271), 1500 (272). Psk. 2. letop. 
r. 1442 (sv. V., str. 30). - Nekdy po posadnicích zvlášť bývají jmeno
váni bojari. Psk. 1. letop. r. 1459 (sv. IV., str. 218), 1460 (218). 

87) L Beljajev, op. cit., str. 116, str. 222. 
88) State Pskovské Sudné Gramoty cituji podle vydání M. V1.

Bud'a,nova, Christomatija po istorii russk. prava, seš. 1., vyd. 4., 1889, 
str. 132- 174, a H. Jirečka, Svod zákontt slovanských, 1880, str. 49- 68. 

Shorník viíd právních a státních xxv. 1-2. 3 
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piSlki pskovskich pošlin,« t. j. zápisy obyčejového pl'áya PSk(Wbké 
zeme. TJstanoveni obyčejového práva a ,knížecích listin stávají se. 
psaným zákonem státu usnesením pskovského veče (»vsem Psko
vom na večo«) po požehnání udeleném od duchovenstva. Jedna 
z posledních statí Psk. Sudn. Gramoty (108 [101]) ustanovuje vše
obecný' postup zákonodárné činnosti pro budoucí časy: jestliže se 
ukáže, že na neja'ký prípad není ve shírce zákonu ustanovení" 
tu posadnici' maji povinnost podati o tom zprávu pskovskému 

. veči, podle jehož l'ozhodnutí, toto ustanoveni bude vepsáno v Sud
nou Gramotu; ta pak ustanovení Sudné Gramoty, která Pskovu 
budoll »ne ]jllby« (nemila); mají biti vyloučena ze sbírky zákonu. 

Celá rada statí Psk. S'udn. Gram. obsahuje ustanovení tý
kající se záruk sprayedlivého rýkonu soudní moci, majíc na zreteli 
ochranu osobních a majetkových · práv občanu proti prehmatum 
a libovuJi orgánu soudních a správních. Stať 3. predpisuje novému 
posadn:úku pred nastoupením úradu »krest ce]ovati na tom, čto 

jemu sudiť plávo, po krestnomu celovaniju, a gorodskimi kunami 
ne korystovatisja, a sudmn ne mstitisja ni na kogo-ž, a sudom ne 
otčitis', a pravago ne pogubiti, a vinovatago ne žalovati; a bez 
ispravy čeloveka ne pogubiti, ni na sudu, na veči.« 

Násled ující 4. stať stal!0ví: » A kňaz i posadnik na "eče sudu 
ne suďut; sudit~ jim u a\:.ňazja na senech, vziraa v pravdu, po 
krestnomu celovaniju ... A tajnych posulov ne unati ni kňazju; 

ni posadniku.« 

V uvedených trech statích Pskovské Sudné Gramoty nalézáme 
tlldjž predevším zcela p:ff~snou a jasnou definici zákonodárných 
práv národního shromáždenÍ. nále orgány státní moci nemohou 
'>pogubiť čeloveka« »bez ispravy,« t. j. bez ustanoveného soudniho 
\yšetľování a dokázání jeho vinyanakonec souditi Pskovana 
treba »"ziraa y pravdu« t. j. na zák~ade ustanovení psaného 
zákona. 

Všeobecné de,finice principu rovnosti všech občanu predzá
kom~m, který formulovan jC8t v N uvgorod, Sudn. Gramote, pred
pisující biskupskému soudu ~) sllditi 'všedl rovno. kak bojarina. 
tak j žitjego, tak 1 molodr.ego č,e]ovekR,89) v Pskovské S'udn. Gra
mote nenacházíme, nicméne studujice o b s ah jejich ustanovení, 

89) M. Vl. - Budanov, Christomatija ... seš. 1., vyd, 4., str. 185. :....
H . Jireček, Svod ... str. 80. 
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vidÍlne, že ve skutečnosti duslodne 'provádí princip rovnosti všech 
cbČanu pred zákonenl, stavic osoby nižších sociálních t:fíd -
I, j:wnúky« a »)najmity« -- ]1okud jde o soudní ochranu jejich 
Jll'áv - na roveň s jich »gosudary« - majiteli pudy a zamest
navateli. 90

) 

Neomezujíc se výše uvedenými všeobecnými ustanovenímj, 
Psk. Sudn. Gram. obsahuje celou radu zvláštních zákonných 
11stalJovení majících za cíl zajištenj spravedlivého výkonu moci 
soudní. Prísahati »na tom, čto jim suditi pravo«, mení se v po
viJlTlod ,šech hodnostáh\ a úredníku poverených ve vetší či menší 
míre soudnÍlni funkcemll!: knížecích námestku , jedt1ucích do pri
gorodu,91) pskovských sOUdCU,92) posadniku- a starostu v prigo
rodech,93) stejne jako ~ nižších soudne-policejních orgánu.94

) 

Pro vyšetľování sporu pozemkových zároveň se »sotskými« 
piijíždí k mezi »knížE'cí človek « (»kňažoj čelovek«), jemuž také 
predchozí sl ožení prísahy95) stáv á se povinností. 

Zákon snaží ·se dusledne provésti soudní spolupráci oŕgánu 
dvou mocí -knižecí a večové, zrejme s cilem jich vzájemné 
kontroly. Ve vyšetrování pozemkových sporu spočívajících na pí
semných dokumentech účastní se » ďjak kňažoj« (knížecí pisar) 
a ») cľjak gorodskoj.«96) 

»Pristava« možno s.iJ vyžádati buď od knižete nebo posad
níka.97

) Pro obeslání svedikú a pro vykonánj soudních ustanovení 
()~na pristavnoje i na ssylku«) zákon predpisuje »kňažim ljuďam 

jezdif so pskovskimi podvojskiLlni po polovinam.98
) Stať 59: '(63) 

predpisuje »podvernikum« hýti na soude ») ot kňazja čeloveku a ot 
Pp-kova čeloveku že«. 

V obave, aby autorjta osob zaujímajících vysoká vládní po
Rtavení nepúsobiJa nátlak na soudcovské svedomi, zákon za,kazuje 

90) Stať 39 (44), 41 (46), 42 (47), 44 (49), 51 (56), 76 (77), 84-87 
(78-81). 

91) Stať 5 (11) . 
92) Stať 77 (5). 
(3) Stať 77 (5). 
94) Stať 59 (63). 
9(;) Stať 78 (6). 
96) Stať 79 (6) . 
(7 ) Stať 57 (62), 76 (77) . 

. 98) Stať 81 (8). 
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posadniku Ca potom »i vsjalkomu y]astelju «) vésti na soudech za 
jiné SPt1r - » oproč svojego orudija.« 99) 

N ormálními orgány soudními Y8 Pskove jsou kníže a po
sadník10'0) se systémem podfiz~ných jim nižších soudne-admini
strati"ních orgánu, do kteréhož SYSt8ffiU patrí: námestkové101) a . 
posadnici102) v pr~gorodech; starostové,103) »sotskije «,104) soud
cOVé;]05) dále - ďjakové,106) »piscy«,lQo7) »pristavy «,10S) »podvoj
skije«,109) »dvorjane«, 1)0) »podverniki «;111) - pri tom od nej

vyšších orgánu až do nejnÍŽšich úredníku proveden jest princip 
dvojitosti soudní moC'~ - moci knÍŽecí a večové.112 ) 

O soude samého veče PS'koyská Sudn. Gramota neobsahuje 
určitých ustanovení a dOlkonce, porllt~ mínení nekterých učencú, 

zakazuje tento SOUd;1'.3) ale \'e skuteč.nosti, jak jsme výše ukázali, 

99) Stať 68 (72), 69 (72). 
100) S t ať 1, 3, 4, 6 (13), 20 (26), 52 (57), 61 (65), 83 (10) , 96 (90), 

97 (90), 109 (102). 
101) Stať 5 (11). 
102) S tať 77 (5) . Poukazy na letopisné teksty o prigo rodských ná

mestcích a posadnících víz výše. 
103) Stať 34 (39); 77 (5) - )starosty prigorodskijec: ; 76 (77) -

)starosty gubskijec:; zmínka o »starostech gubskýchc: deje se v Psk. ' 
1. letop. pod r. 1477· (P. S . R. L., sv. IV., str. 255). 

104) P 'sk. Sudn. Gram., stať 12 (17), 78 (6). O )sotskich« zmiňuje 
se Psk. 1. letop . r. 1435 (P. S. R. L., sv. IV., str. 209), 1461 (220), 1463 
(222), 1464 (226), 1471 (236), 1472 (243), 1474 (247), 1477 (255), 1510 
(285). I . :.::; : ,il~1 

lOu) Psk. Sudn. Gr. stať 77 (5), 109 (102). O soudcích zmi~u'je ;, ;~ 
Psk. 1. letop. r. 1444 (sv. IV., str. 212), 1445 (212), 1461 (220), 1463 
(225, 226), 1472 (243), 1501 (273) . - Dlužno poznamenati; že )sotskich« 
a soudcu bylo v Pskove užíváno též k vojenské a diplomatické službe 
(zároveň sposadniky). 

106) P. S. Gr., stať 79 (6). 
107) Stja ,ť 50 (55), 82 (9), 83 (10). 
108) Stať 57 (62), 64-67 (68-71), 76 (77), 80 (7), 84 (78). 
109) Stať 49 (54), 64 (68), 81 (8). O 'podvojskichc: zmiňuje se Psk. 

1. letop. r. 1471 (sv. IV., 239). 1472 (243). 
110) Stať 66 (70). 
111) Stať 58 (63), 59 (63). 
112) Srovn. F. Ustrjalov, Izsledovanije Psk. Sudn. Gram., 1855, str. 

73, 83- 84. L Engelman, Graždanskije zákony Psk. Sudn. Gr., 1855, 
str. 102. 

113) P. S. Gr., s t ať 4. M. VI.-Budanov vykládá tuto, stať takto: 
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ve yýšetfování dúležitejších zll1činu a v souzení vyšších hodno
stáfú '(posadniku) veče vystupuje samo jako soudní . instance. 
Osoby, ~deré patfily ke stavu duchovnímu, podléhaly soudu ná
mestka novgorodského arcibiskupa.114) V prípade sporu duchovní 
osoby se svetskou, soudil je »obšéij sud«, sestavený z pfedstavitelu 
cirkevní i svetské souduí moci.J15

) 

Konečne pre8tupky spáchané na hostinách, podléhaly soudu 
t. zv. );bratč.rn«.116) 

Trestem za pfestupky ve vetšine prípadu by ly penežní pokuty 
ve prospech utrpevšího, nebo jeho p.ľíbuzn ých '(» golovščina« 117) 

v prípade yraždy) a penežitá pokuta (»kňažaja pTodaža«) Y8 pro
speeh soudní moci.118) 

Za nejtežší provinení: zrad u ( » perevet « ), žháfství, kradení 
koní, krádež v Kromu, t. j. v pskovském kremlu,119) stejne jako 
za treti krádež yubec., pskovský zákon· ustanovuje trest smrti.120

) 

Mezi 111znými zpúsoby soudních dúkazu Pskovská Sudn. Gra
mota dává prednost pŤÍsaze (»rota«, » pravda«, »celovanie«) ,121) 

LTím se rozumí ne odstranení knížete a posadnika z večového sDudu, 
nýbrž úplné zrušení večového soudu.< (Christoma,tija... seš. 1., str. 
133). - Nlaproti tomu V. O. Ključev1skij priznává (nám se zdá správne) 
veči právo souditi )ve vec ech mimoiádných apolitickýchc (Kurs .. . 

. č. II., str. 118). 
IH) Psk. Sudn. Gr., stať 2, 109 (102) . 
115) Stať 109 (02). 
116) P. S. Gr., stať 113 (106). Bratčina jest ) společnost hodujících 

»v skladčinu«, podle M. V.-Budanova (Christomatija ... L, str. 173.) -
» Bratčiny nebyly nic jiného nežli společenské hody « (F. Ustrjalov, op. cit, 
str. 88). - ,Soudní moc bratčiny omezovala se pravdepodobne nla spory 
z osobních urážek. Težší prestupky sotva pati-ily pred její soud.c (V1.
Budanov, ibid. str. 173). F. Ustrjalov mírií: ,Rozsudek soudu bratčiny 
treba pokládati za konečný , jakmile spor pi·ed ním začal, jeho užití 
však nebylo závazn6 pro členy bratčinyc (op. cit. str. 90). 

117) Psk. Sudn. Gram., stať 26 (31), 96 (60), 98 (91). 
118) Stať 1, 27 (32), 37 (42), 52 (57), 80 (7), 96 (90), 111 (lM), 

120 (113). 
119) F. Ustrjalov prekládá výraz: »kromskij tať« - pokojový zlodej 

(op. cit. str. 174). L Engelman pod výrazem »taťba kromskaja« rozumí 
»krádež státních (mestských) vecí pŤechovávainých v Kromu« (op . cit., 
3tr. 73). N. Murzakevič aM·. Vl.-Budanov pŤekládají »kromskij« = 
ch ramskij = církevní zlodej (Vl . -Budanov, Christomatija, 1., str. 134). 

120) Psk. Sudn. Gr., stať 7 (14), 8 (14). 
, 121) Stať 13 (18), 17 (23), 18 (24), 20 (26), 28 (33), 29 (34), 34 
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pŤipouštejíc krome toho jako soudní dlikazy písem né dokumenty 
( »gramoty«, »zapisi«, »doski«, »rjadnicy«, »rukopisanija« a j./ ~ :!) 
svedectví »susedej« neb ») storonnich ljudej «,123) žaloby »v za
ldič«,r24) »poslušestvo«l2!J) a »pole« neboli soudní souboj.12G) 

Historikové správne shledá vají v l'ozsáhlém užití prísahy pI-ed 
jinými zpusoby soudních dukazu v pskovském procesu - »duveru 
zákona lc svedonH: stran«.127) 

O všeobecnénl duchu a povaze Psk. Sudn. Gramot-y V. O. 
Ključevskij správne praví: ); V jejjch ustanoveních týkajících Sf.; 

majetkových a obligaôních pomeru, projevuje se vycítení pravdy, 
snaha zŤÍditi rovnováhu mezi zápasícími so ukrOlným i zájmy a 
zbudovat~ na ní pofádek hájený nejen záJkony, ale i mravy. «128) 

. Cirkevní pomery pskovského st.átu, vzhledem k jieh složitosti 
a vzhledem a\: bohatosti materiálu lc nim se vztahujíc:iho, vyžaclo
yaIy by zvláštní stu.die a pr(lto nl1lsime se zríci jkh vý.kladu v tom
to krátkém nástinu. 

II. 

Precházejíce nynl k p:ľehledu vnejších pomen\ pskovského 
státu, 7-astavÍme se p:ľedevším u pomerú Pskova lc jeho »staršÍmu 
bratru« - Velikému Novgoroclu, jehož ]Jllvodne Pskov byl p1'i
gorodem. i! ;. 

(39), 35 (40), 41 (46), 46 (51), 47(52), 54 (59), 56 (61), 91 (85), 92 (86), 
94 (88), 95 (89), 99 (92), 101 (94) , 102 (95), 105--107 (98-100), 110 
(103), 116 (109), 117 (110). 

122) Stať 10 (16), ]2-14 (17-20), 19 (25), 28-32 (33-38), 36 (41), 
38 (43), 61 (65), 62 (66), 72 (74), 73 (75) , 75 (76), 79 (6), 85 (79), 88 
(82), 89 (83), 92-94 (86-88), 100 (93), 103 .(96), 104 (97), 106 (99), 
107 .(100). . 

, 123) Stať 9 (15), 27 (32), 34 (39), 51 (56), 55-57 (60-62), 76 (77), 
84 (78), 87 (81). 

1240) Stať 39 (44), 44 (49), )zak1ičc jest )vyhlášení na trhu c, podle 
V1.-Budanovan (Christ~.. L, 148); - ~ústní ohlášenÍ na námestí«, 
F. Ustrjalov, op. cit., str. 187. ~ L Engelman (op. cit., str. 58) vidí 
v žalobách )v zakličc )zbytek nejstaršího sou du občiny« .... 

125) St~ť 20-24 (26-29), 27 (32), 117 (110). 
126) Stať 10 (16) , 11 (16), 13 (18), 17 (23) , 18 (24), 20 (26), 21 (27), 

36 (41),37 (42),92 (86), 10] (94) , 107 (00), 117 (110), 119 (112). 
127) V. O. Ključevskij, Kurs, č~ II., str. 121. 
128) Ibid. 
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Dejepisci, zejména A. J. Nikitskij,129) spl'ávne zdúrazňují 
vliv vnejších pomeru na rozvoj st.átní samostatnostiJ Pskova. Ohro':' 
žován jsa stálým nemeckým nebezpečím a nenacházeje dostalečne 
pomoci a podpory u Novgorodcu, lPs'kov obrací se o pomoc do Litvy 
a povolává nezávisle na Novgorodu na svuj trun knižata litevská. 
Významnu roli v Tozvoji sarnostatného pskovského státního zfí
zení sehrá]a dlouhá vláda l~tevského knÍŽete DovIl110nta (1265 až 
1299) v Psko\'e, jehož .J. D. Beljajev nazývá »hlavním zakladate
lem pskovské nezávislosti a sarnostatnosti« .130) 

A v š aik ješte po smrti Dovmonta Pskov nezbavoval se pomenl 
své poloviční závislosti na Novgorodu.131) Formálni konec tomuto 
IJomeruklade smlouva bolotovská z r. 1347. Když Novgoroďané 
povolavše Pskovany na pomoc proti švédskému krá]j :Magnusovi, 
který s yojskerIl vpadl na území novgorodské, »daša žalovanie go
rod II Pskovu: posadnikam novgorodski,m vo Pskove ni sedeti, ni 
sudHi a ot vladyki suditi jich bratu Pskovitinu/32

) a lZ Novagoroda 
jich ne pozyvati ni dvorjany ni podvojskimi, ni Sofijany/33) ni 
izve.tniki, ni bi -t'j(i, no nazvaša bratom molodšim Novugorodu 
Psknv.«LH) 

Tak v polo vine XIV. st. pOmeľ)7 p o cl dan s·k é mezi Novgo
l'ou(-!m a Pskoveŕn formálne zmenily se y pomery »b Ta trs k é«. 

Ti'eba nicméne poznamenati, že jejich »bratrství« . ukázalo se 
velmi a velmi málo prátelským. V pskovsk.ých letopisech čteme 
Rtále horké žaloby na to, že N ovgoroďané » ne pomo go ša « 

Pskovanum v težkém boji s jich stálýmj· nepráteli - livonskými 

129) A. Nikitskij, Očerk vnutr. istorii Pskova, 1873, s tr. ]0]-103. 

130)1. D. Beljajev, op. cit. str. 227. 

131) Viz Pamjla.tniki istorii Vel. Novgoroda, gramota ot Novgoroda 
vel. kií.azju Tverskomu Michajilu ]arOlslaviču, 1307- 8: >" . kňaz velikij 
Ondrej i ves N ovgorod dali Fedoru Michajloviču gorod stolny Pleskov, 
i on jed chléb< ... (str. 23). - ]ešte v r. 1341 Pskované prosí N ovgo
rodčany O >namestnika a pomošč< (Psk. 1. letop., P. S. R. L., sv. IV., 
str. 186). Se své strany N ovgorodčané hledí na povolání Jitevského 
knÍžete r. 1342 jako na zradu: ~ ... predašasja PJeskovščí Litve ot
vergšesja Novagrada i velikago kňazja ... < (N ovg. 1. letop. vyd. r. 
]888, str. 341). 

132) Beží o námestka novgorodského arcibiskupa v Pskove. 
133) )Sofianec ----< lidé na službe u arcibiskupa novg. 
13oi) T. zv. Novg. 3. IHop., P .. S. R . L., sv. III. 1841 , s tr. 227. 
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Nemci.1 ::Hi) Cizí pozorovatel novgorodsko-p&kovských vzájemn)'ch 
pomer-u objasňuje nám príčinu tohoto stálého »ne pomogoša«, na 

- které-stežují si pskovské letopisy. V t. zv. »Voskresenském Jetopisu« _ 
pod r: 1367/36) čterne o úto1ku Nemcu na pskovskou zemi a o pskov
ském posélství do Novgoroclu s obvyklou prosbou o pomDC; »Nov
gorodcy že togda s Pskovič~ vzjaša mir i oc1inačestvo, ne pojdoša 
že s nimi togo radi na Nemcy, z a ne beg o s tim n o go no v
go rod s k o g o v Nem c ec h.« Hl,e, v čem príčina! Novgorod
čané mají príliš živé obchodní styky s Nemci a nechtejice ohroziti 
SVtlj západní obchod, ponechávají syého »mladšího bratra« bez 
-pomoci v ;leho nepretržitém težkém zápase s livonským Rádem. 

iJindy pomer mezi »hratry« p:ľiostľuje se až do vojenských 
konf]j1kttl,137) jindy mezi; nimi utvárejí se takové pomery, které leto
pisec charakterisuje výrazem: »togda pskovičem s novgorodci ne 
hjaše ni miru, ni T3..ti .. . « 138) (ani mír ani válka). 

Treba poznamenati ješte, že Pskov v X~. stol. v ohledu za
hraniční- politiky stále vice vchází do -sféry vlivu Moskyy a to zrejme 
znepokojuje a dráždi N ovgorod, který vidí ve vzrustajicí moci 
Moskvy nebezpečí pro svou samohytnost a nezávislost. 

Ke tkonci XV. stol. Pskov, spoutav již svuj osud s Moskvou, 
bez zdráhání postavil se na stranu velikého- knížete moskevského 
v jeho práve vzniknuvšim rozhodném boji s Novgorodem a za vý
prav r. 1471 a 1478 pskovské vojsko ve spoj,ení s moskevskými 
vojsky pustošilo a pá1iJlo v novgorodských državách.189) 

Pomer PSIkovského státu lz Ijtve není stejný po celou dobu 
pskovských dejin. Neprátelské srážky m_ezi Ps1wvany a LitevcÍ 
začaly koncem XII. st.140

) Avšak objevení se společného nep:ľíte]e 
-livonských Nemcu, vecllo k tom-ll, že v X'IIL-XIV. st. Pskované 

135) Psk. 1. IHop. 1323 (P. S. R. L., sv, IV., str. 184), 1341 (str. 
186), 1369 (193), 1407 (198), 1409 (200), 1428 (205), 1463 (226). Stejné 
žaloby na neposkytnutí pomoci ph nájezdech velikého knÍžete litev
ského Vitovta do pskovské oblasti r. 1406 a 1426 (ibid., str. 197 a 204). 

136) P. S. R. L., sv. VIII., str. 15. 
137) Psk. 1. IHop. r, 1394 (P. S. R. L., sv, IV., str. 194). 
138) Psk. 2. IHop. 1431. (sv V. str. 27). 
139) Psk. 1. let op. 1471 (sv. IV., str. 240), 1478 (str. 258-259). 
140) Prvá zmínka O bojích Pskovanu s Litvou v N ovg. 1. IHop. 

pod r. 1183 (vyd. 1888, str. 159), 
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ne jednou vstupují ve spojenectvi s litevským'Í' ,knížaty proti Nem
cúm. Ale nejen to, ne jednou vidíme lit.evských knížat na pskov
ském stolci v dobe XIII.-·XIV. st. Nejznamenitejším z nich byl 
Dovmont-Timofej, jehož dlouhá - 34letá - vláda zaujala celou 
poslední tretinu XIlI. st. a byla pro 'Pskov dobou slávy' a roz
kvetu. Za dob Olgerda Gediminoviče Pskované opušteni od Novgo
rodcú bez pomoci v težkém zápase s Nemci opet obracejí svúj zrak 
k litevskému knížecímu rodu, vládnoucímu nyní již spojené a 
silné LiJtve a \"olají ho na pomoc proti »poganým Nenlcúm«.141) 
Roku 1341 Olgerd poslc:tl Pskovanúm svého syna Ondreje, kterého, 
když prijal pravoslavnou \"íru, posadili Pskované na knížec:í sto
lec. JAZ

) Potom Pskované neobdržeyše od. Litevcú očekávané pomoci, 
vyhnali Ondreje Olgerdoviče,143) ale pak ho opet jako knížete pii
jali.H.J.) Roku 1380 za vedení Ondreje Olgerdoviče pskovské plUJky 
bily se s Tatary na Kulíkove poli v radách vojska velikého kní
žete moskevského Dmitrije I vanoviče,14") a po smrti Ondrej ove, ke 
kon cil XIV. st., v lá(H v Pskove syn jeho Ivan Andrejevič, který 
odejel z Pskova 1'. 1399.146

) 

Ale na počátkn XV. st. následovalo lozhodné a neodvratné 
prerušení prátelství pslkovsiko-litevského. Byla to doba, kdy veli
kým knÍ.Žetem byl Vitovt. PredevšÍm: nespokojenost v pravoslav
ných ruských zemích musil a vzbuditi katolicismu prátelská poli
tilka Jagajlova a Vitovtova a potom také Vitovt svým pustošivÝľľl 
nájezdem na pskovsiké oblastí v roce 1406 vzbudil proti sobe a 
své »pogané Litve« neyoli a rozhorlení Pskovanu, což vdráželo se 
i v slovech i v tónu letopisného zápisu o této události.147

) Novg0ro
ďané jako obyčejne nepoS'kytli žádné pomoci Pskovanum, kdežto 
veliký kníže mos·kevský Vasiljj Dmitrijevič »razverze m~r S0 kňa
zem litovskim Vitovtom, pskovskija radi obidy ... « 148) Roku 142G 
nájezd Vitovtuv do pskovské oblasti se opakoval.149

) 

141) Psk. 1. letop. r. 1341 (P. S. R. L., sv. IV., str. 186-187). 
142) Psk. 1. letO\P., 1341 (str 188). 
143) Psk. 1. IHop. 1348 (str. 190). 
144) Ibid., 1377 (str. 193). 
145)T. zv. »Voskresenská Ietop.c , 1380 (P. S. R. L., sv. VIII., str. 

36). T. zv. »Nikonovskajac IHop. 1380 r. (P. S. R. L. sv'. XI., str. 55). 
T. zv. N ovgorod. 4. letop. r. 1380 (P. S. R. L., IV., str. 77). 

146) Psk. 1. letop. 1399 (P. S. R. L., IV., 195). 
147) Psk. 1. letop. 1406 (sv. IV., str. 196-197). 
148) Ibid., r. 1407 (str. 198). 
149) Ibid., r. 1426 (str. 203- 204). 
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Nyní již u Pskovanu nebylo ani pomyšlení na prátelstvi a 
spojenectví s Litvou. Jich jediným spojencern zustal veliký knjže 
moskevský, na nehož od nynejška »položiša npovanie ... « 150) 

Nejúpornejší a nejnesmifitelnejši, jen s krátkými pomerne 
prestávkami po celá tfí stoleti se táhnoucí zápas vedI Pskov s li
vonskými Nemci a v tonlto boji spočívá jeho hlavní zásluha o Ru
s ko a Slovanstvo. 

Nemci, úhlavní nepi-itel Psikova, objevují se y Livonii ke konci 
století XII. a na počátku století XiII. stojí tam již pevnou nohou. 
Boku 1201 tretí livonský biskup, Albert Bukshevden, založiil mesto 
Rigu a ľ. 1202 vznikl rád Livonských rytíru - »mečenoscu« ... 

Musíme si pfípomenouti všeobecné historické pomery této 
doby. Počátek XIII. století, kdy na papežském tt'une sedel mocný 
Tnnocenc III., byl dobou nejvetšího rozkvetu papežslcé moci a 
autority rímské cirkve, která si činila nárok na svetovládu. S dru
hé strany byla to doba nejvetšiho rt)zvoje životních sil nemeckého 
národa, doba, kdy nemecký »Drang nach Osten« dosáhl svého nej
yetšího rozmachu. Vojensky-lwlonisační hnutí na východ, beroucí 
svúj počátek v oblastech vnit:fního Nemecka (mezi; Rýnem a La
bem) kypících nadbytkern sil, začalo mnohem drive, ale nejvetšího 
:rozvoje a nejvetších úspechu dosahuje, jak známo, v XII.-XIII. 
století. Stále nové a nové tlupy nemeCk)Tch vojínu-'kolonizátoI'll 
»munter und kampflustig« vycházejí z území za Labem na východ 
a zaplavují prastaré slovanslcé zeme, podrobujíce slovanské 'oby
vatelstvo, nebo je hromadne vybíjejíce pfj pokusech o odpor, aby 
tak na kostech slovanských usedliku budovali blahobyt teutonského 
plemene ... 

V XII. st. pokorují se a germanisují se slovanské zeme mezi 
Lflbem a Odrou: zeme Obodritu nebo Bodrcll mení se v nemecký 
Meklenb,ul'.f~, zeme Veletu neholi Luticu mení se v nemecký Bran
denhurg. Pak pokoruje se oblast mezi Odrou a Vislou a zeme slo
vanských Pomorami mení se y nemecké Pommern ... Ale vítezné 
hnutí germanismu se na tomto nezastavuje. Když nejodvážnejší a 
nejenergičtejší prvé i'ady nemeckých vojínu...:kolonizátoru obešly 
po , moli zemi litevských Prusu, objvevuji se na počátku XIII. !;t. 
na bh~zích Záp. Dviny, v bezprostredním, sousedství ruských ze-

]50) psk 1. letop. , 1407 (P. S. R. L., sv. IV.,. str. 199). 
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mi . .. Tento pi'íliš daleko zayyvší se pred voj nemecké kolonisacLJ 
110zustává dlouho ojedinelým ostl'ovem ve slovansko-finsiko-litov
ském mori. V Hetím desetiletí XIII. století dostává se mu silného 
spojence; jest to Teutons:ký rád, který drží území Prusu - oblast 
to mezi dolní Vislou a N emenenl ... 

A takovým zpusobem" retez asad a pevností bojovného germa
nismu táhne se jen s malými mez8rami od brehu Rýna až k zá .. 
padnim brehum Čuds]{ého a Pskoyského jezera. A na této čái'e 
útočné hnutí germanismu se zarazilo, rozbivši se o kamenné steny 
JZ}Jorska a Pskava. V tomto smysJu zápas Pskova s livonskými 
Nemci má do jisté mhy všeevropský význalll, neboť v tomto zá
pase nemecký proud setkal se na své ceste s tvrdým slovanským 
jezem, ikterý zastavil jeho pohyb. Rozumí se, že síla nemeckého 
útoku na pskovskou zemi nilkterak nerovná se síle tlalku na zeme 
Bodrcú, Luticu a Pomoranú, zatopené prilivem nemeckého more, 
K pskovským hranicím dovaljly se jen poslední vlny tohoto ne
meckého proudu, ale prece faktem veHkého historického významu 
zústává to, že vlny nemeckého »Drang nach Osten« dovalily se až 
ke ps.kovským zdem a od techto práve zclí byly odraženy ... 

Sl'áž.ky mezi Nemci na jedné strane a N ovgoroďany a Psko
vany na. druhé, začínají od 2. desítiletí XIII,151) století. ROlku 1224 
Nemci zmocňují se Jurjeva ( »Dorpat«), staré to ruské kolonie 
v Čudské zemi, založené velikým knížetem kijevským Jaroslavem 
V]adimil'oylč.em r. 1030. - Potom zač,ínají se nájezdy Nemcu na 
vlastni pskm'ské územi (v té dobe Pskov byl ješte prigol'odem Veli
kého Noygol'ociu) a r . 1240 NelllCi zl110cňují se Pskova a Izbor
skall>:!) - po prvé a napos]ed! Potom Nemci ne jednou vjdeh zdi 
Izborska čt Pskava, ale jen zeyne .. . 

A nevládli tenkrát Nemci dlouho v Pskove. N áslednjícmu 
rokn, 1'. 1241 Pskov byl osvobozen od nemeckého jha znamenitým 
knÍŽetem Aleksandrem Jarosla"ičem (»NevskÝl11«y53) a za rok 
(l'. 1242) piichází znmnenité »Ledovoje pobojišče« na ledu Čucl
ského jezera, :kde Nemci hyli na hlavu poraženi N oygoroďany a 
Pskovany za vedení Aleksandra.154

) 

151) Psk. 1. IHop. 1216-1217 (P. S. R. L., sv. IV., str. 177). 
152) Psk. 1. IHop. r. 1240 ib., str. 179). 
153) Ibid., f. 1241 (str, 179). 
154) Ibid., 124]-1242 (str. 179-180). 'AJ 
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Tím boj neskončil. Trval s nevelikými prestávkami víc nežli 
pul tretího století. 155

) Nejednou NeJ.TIci »vojevaša« v pskovské 
oblasti často útočili na Pskov a jeho prigorody, pri čemž Pskov a 
Izborsk, silne opevneny a chrabre hájeny by!-y jim neprístupny, 
kdežto ostatních pl'igorodu pskovské zeme se ne!cdy zmocňovali a 
pak je boÍ'Íli do záJkladu.156

) 

N eprá:telské é)!kce vetšinou zač.ínají Nemci, avšak Pskované 
vedou obyčejne velmi ruktivní obranu. Na každý nemecký útok 
brzy odpovídají vtrženÍIn do nemecké zeme, » aby otmstili pskov
ským krovem« ([Psk. 2. letop. r. 1408). Pskovský letopisec nejednou 
s uspo.kojenjm poznamenává, ž.e Pskované svým vtržením »nem
cam mnogo šlko-ty učinili ... «1(1) 

Treba ješte poznamenati, jak správne praví V. O. Ključevskij, 
že »sta]etý boj s livonským rytírstvem byl bojem nejenom za vlast, 
ale i za víru, a na obou stranách bral na sebe nekdy povahu nábo
ženské msty.«158) 

,V zápase nemecko-pskovském Novgoroďané z počátku účinne 
pomáhají PEikovanum, ale pozdeji (od XIII. st.) tato pomoc témer 
pŤestává a tíže boj.e uléhá na bedra pskovského státu. 

CharaJkteristickou črtou pro nekoliik posledních desítiletí ne
mecko-pskovského zápasu jest vmešování se do boje nové sily, totiž 
Moskvy, která postupne získáva vec10ucí úlohu v bojL159

) Ke konci 
XV. st. :Moskva vstu puje v bezprostrední di!plomatické styky s li·
vonskými Nemci, ne·závisle na Pskovu a dokonce i bez jeho ve
domi160

) Na rozhr::tní XV. a XVI. století moskevské vojsko hraje 

155) O vojenských srážkácl1 Pskovanll (v XIII. stol. také Novgo
rodcl't) s Nemci mluvl letopisné zprávy z r. 1216, 1217, 1219, 1222- 1224, 
1234, 1239-1242, 1253, 1262, 1268-1Z69 (rakovorská bitva), 1271- 1272, 
1299, 1307, 1323, 1324, 1341, 1343, 1348- 1349, 1362, 1~63, 1368- 1370, 
1406-1409, 1414, 1424, 1427, 1436, 1448 (N ovgorodčané), 1458, 1460, 
1461, 1463, 1469, 1480-1481, 1501-1503. 

156) VyšegOTodok a Kobylij r. 1480, Ostrov r. 1501. 
157) Psk. 1. letop. r. 1460 (P. S. R. L., IV., str. 219), 1481 (265). 
15S) V. Ključevskij, Pskovskije spory. Opyty i izsledovanija, L 

sborník statí, 1918, str. 69. - Srov. Psk. 1. letop. r. 1299 (P. S. R. L., 
IV., str. 182), 1460- 61 (str. 219, 221). 

1(9) ľvf,oskevské vojsko prichází Pskovu na pomoc r. 1463, 1474, 
1480-1481, 1501-1503. 

160) Psk. 2. leto,p. r. 1482 (sv. V., str. 41), r. 1483. ,prijechaša posly 
ot velikago kňazja i jezdiša k kňazju rnesteru v Kes ne verny o černe 
(ibid), ( » kňaz rnester « = rnistr livonského l'ádu; )Kes « - nem~ Venden). 
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hlavní úlohu v zápase a v uzavírání mírových smluv s Nemci téže 
l\1osun'e patrí již rozhodující slovo ... . 

I D. Beljajev, charakterisuje Pskov jako »strážce ruské civili
sace«, praví: »N.eprátelé Pskova čas od času se menili, jedni upa
dali a jiní sililil, ale Ps'kov zústával stále týž, jako neprístupná 
peynost obléhaná po rade rúznýnli vojsky, která pricháze]a a od
cházela. A tak tomu byl o až do konce dejinného úkolu Pskova, 
kdy na jeho místa pľichází jiný silnejší bojovník za ruskou vec ~ 
mocná Moskva.« 161) 

Nyní v záveru zbývá n ,im pfihlédnouti k pomeru Pskova 
k Moskve. 

Zmínili jsme se již o tom, že r. 1380 pskovské plulky bily se 
s Tatary na Kulikove poli pod pra.pory velikého knÍŽete moskev
ského, ale toto vojenské spojenectví bylo jen jednot11vou episodou 
v déjinách Pskova. Pomer k M09kve začal hrát významnou roli 
\' žl,,,ote Pskova od počátku sto1etí XV" od dob velikého knížete 
Vasihje Dmitr'ijeviče. 

l\tI y jsme již výše videli, že vehký knÍŽe moskevský r. 1407 
pTišel na pomoc [ľskovanúm , k,terí již v boji na dvou frontách 
proti Litve a Nemcum - padali vysileni. Krome vojensko-diplo
matického spojenectví s ve]jkým knÍ.žetem mOE1kevským Pskov vstu
puje s ním také v tesnejší pomer: vyprošuje si u neho knížata pro 
psikovský stolec a knížata tato od samého počái'ku XV. století za
čínají se zváti nám e s' t ik Y velikého 'knÍŽete moS'kevského.162

) 

Za velikého 'knížete Vasilije Vasiljeviče ,(v2-hé čtvrtine XV. st.) 
závislost Pskovanu na Moskve zpočátlku se ješte zvetŠllje : v zahra
niční politice jsou poslušným'i spojenci velikého knížete maskev
ského a r. 1441 pomáhajíi mu v jeho válc.e s Novgorodem.163

) 

Potom činÍ. Moskva vážnir krok, aby dala formáIní výra.z své 
fa:ktické preva.ze v psk:ovské zemi : ľ, 1443 ujmnvší se vlády v Psko-

1(1) J. D . Beljajev, op, cit. str. 383. - O V)TZnamU Pskova jako 
' prec1ního bojce za Ruskou zemi« (A. Nikitskij, Očerk . .. , str. 88) srov. 
N. Kostomarov, op. cit. sv. L, kap. 4. : ~ boj s teutonským plemeneme ; 
na stL 262: »Dovmont zastavil vítezný útok nemeckého plemene«. - V. 
IkonnikoV', op . cit., str. 758-759. - V. Ključevskij, Kurs, část II., 
str. 116. 

162) Pouka,zy na let op isné teksty víz výše. 
163) Psk. 1. IHop. 1'. 1441 P . S. R. L.. V. , str. 211). 
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ve Aleksandr Vasiljevič Čertorižskij kandidát Moskvy, krOlllle oh
vyklé prísahy »lko vsjemu Pskovu i na vsjej pskovskoj pošline «, 
po prvé prísahá »ko kňazju velikomu Vasilju Vasiljeviču« .164) 

Uprostred století XV., když vlažedný boj vehkého 'knížete Va
sila Vasiljeviče s jeho bratranci o stolec velkoknížecí otrásl práve 
utvoreným státnÍm a dynastickým rádem v Moskve a tím také 
oslabil vnitrní silu a: vnejší autoritu moskevsikého státu, Pskov 
pi'iklonH se na stranu svého »staršího bratra« Novgorodu a za 
války r. 1456 pomáhal mu proti! vel. knížeti moskevs.kému.165

) 

Avšak llloS'kevská prevaha y Psikove brzo se obnovuje a ze
jména sesiluje se za vlády vel. knížete Ivana Vasiljeviče (1462 
až 1505). 

Na počátku s\"é vlády Ivan Vasiljevič sbbuje ješte Pskovanum 
dávatil jim knižete, kterého hudou chtíti/ 66

) ale, priznávaje jim 
právo volby knížete: 'veliký kníže odpírá jim právo vyhnati jim se 
nehodícího námes'Úka, žádaje, aby si naň jen stežovali u velikého 
knížete, od nehož bude záviseti konečné l'ozhodnutí otázky o jeho 
odvolání.16

') V létech 1484-14:86 Cv dobe nepokoju vyvolaných 
záležitostmi pskovských »smerdu«), veliký kníže Ivan Vasiljevič 

prímo vmešuje se do nlitrních zá1ežitostí Pskova.168
) 

S druhé strany ta:ké do vzájemných pomeru rusko-nemeckých 
vehiký ,kníže llloskevský kOnC81ll XV, století, jak jsme již výše po
znamenali, začín á mocne a nezávisle na Pskovanech zasahovati. 

Pskované, trebas se- j'i!Ž dávno uznávají . za » otčinu« velikých 
knížat moskevských, nazývají se zároveň »dobrovolnými bdmi« čl 

stále odvolávají se na SVOH »starinu« a na pskovskou »pošlinu«. 
Jest již však zrejmo, že tato pskovská »stadna« byla otresena a 
šla vstric svému úpadku . , . 

Koncem XV. a začátkem XVI. století moskevský veliký kníže 
posílá n8lkdy do ,Pskovru knjžete-námestka bez volby pskovského 
veče (1496, 1507, 1509). 
. Roku 1499 veliký kníže Ivan Vasiljevič prima projevuje pskov
ským poslum, že on muže )) dáti iknižectví«, pskovské v to počítaje , 

Hi4) Psk LIetop. r. 1443 (P. S. R. L., sv. IV., str. 212). 
165) Ihiel., 1456 (str. 216-217). 
166) Ihid., 1463 (str. 222), 
167) Ihid., 1472 (str. 243). 
168) Ihie1., 1485-1486 (str. 266-267). Psk. 2. Jetop. 1485-1486 (V., 

43-46). 
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komu chceHH)) a syn jeho Vasilij 1". 1510 pokládal se za oprávnena 
porušlti pskovskou » starinu « a zavésti v Pskove »svoji obyčaji 

i pošliny no,,"yje«. Zcela odstranil pS'kovskou večovou samosprávu 
a predal správu pskovské oblasti do rukou námestkú velikým kní
žetem jmenovaných a jen jemu podrízených.170

) 

Pskované se neprotivili proverlenému prevratu, nechopili se 
zbrane, jak to učinil N ovgorod pred svým pádem. Jen horce opla
kali svou ztracenou svobodu a s krutou bolestí v srdci podrobili se 
prisné historické nutnosti ... J 71) 

Z rukop. prel. V. Hájek. 

1'. S((t1fTník: 

o sovelském právu ruském .. 

Od 1'. 1917, kdy Rusko promenilo se na socialistický, t. j. 
thdní stát, mela širší verejnost jen velmi onlezenou možnost se 
sť:'znamovati se zmenami, jimž byly podrobeny dfíve platné právni 
fády ruské. t~zavi-rni 'hranic, zákazy vý"ozu knih, neobyčejná 
jejich drahota a i;ada jiných !lesnází bránily témer úplne nahléd
nouti do p1'avotvorné činnosti dnešních yládcu Ruska, posouditi 
stav nynejších právnie-h pomenl cl činiti jakékoliv predpovedi 
ojejich dalšÍnl vývoji. 

Proto tím spíše jest vítati dUo ruských profésoru v Praze 
N. N. Aleiksejeva, S. V. Zavadského, A. V. :Maklecova a N . S. Ti
maševa, ktefí za prispeni svýrh kolegu y Berlíne, Rize a Paríži 
vydali obsáhlý spis o právu sovetského Ruska ve dvou svazcích, 
y nichž vylíčen jest současný stav všech oboru právních v Rusku 
v lnátkých, avšaík pfehledných staHch.1) Spis pojednává v prvnim 
díle o prwmenech prá. va, o státním zHzení ruském, mistní samo
správe, výminečném stavu, o verejno-právním postavení osobnosti, 
o pomeru státu ,k církvi, sociální pŕči , o pomere ch národohospo-

169) Psk. 1. IHop. r. 1499 (P. S. R. L., sv. IV., str. 271). 
170) Ibid., r. 1510 (str. 282). 
171) Viz Pskovsk. 1. letop. r. 1510, vypravování o ,dobytí Pskovac 

(P. S. R. L., sv. IV., s tr. 283-288). 
l) ITpano coneTcKoll POCCiH. C60pHHK craTeH COC'l'aBJICHHJ,IH rrpo <I> c

C'copawm pycCKOľ6 IOplIJ,(lI'IeCKoľo <J>aEyJIhTeTa B IIpal'c,~ lIpara 1925 (nákla
dem vydavatelství "IIJIal\'lJI« v Praze) , 


