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Import polski "dobrych praw chrzescijanskich" i ich
recepcja w Wielkim Ksi t;stwie Litewskim od schylku
XIV wieku do pierwszej polowy XVI wieku
W literaturze jui wielokrotnie wskazywano na ruskie, polskie i niemieckie pochodze
nie r6inych prawnych i spolecznych instytucji, kt6re pojawily si\ w Wielkim Ksi\
stwie Litewskim (WКL) za panowania Witolda, jego poprzednik6w i nast\pc6w 1 •
Marceli Kosman pisal, ie ро zawarciu unii krewskiej rozpocz\la si\ silna infiltra
cja elementu polskiego i polskich norm prawnych na ziemie WКL, wyraiajqca si\
przede wszystkim w postaci ekonomicznej, spolecznej i prawnej ekspansji Koscio
ia katolickiego oraz zorganizowania scentralizowanej wladzy2. Jak moina wyjasnic
fakt zapoiyczenia wspomnianych instytucji w swietle wiedzy о tak silnej spolecznej,
prawnej i religijnej instytucji, jakq byla dawniej starina3• Przeciez jej nieslabщcq
Z ostatnich prac zob.: J. Ochmanski, Huskie w:wry organizacyjne w panstwie litewskim XIV-XV wieku
[w:] idem, Dawna Litwa, Olsztyn 1986, s. 75-82; А. Пнbonis, К voprosu о vlijanii sosedej па litovskoje
oЫcestvo v period stanovlenija Litovskogo gosudarstva, vip. 6, Rнtheпica 2007; А.В. Zakrzewski, Wielkie
Кsirstwo Litewskie (XVI-XVJJJ). Prawo - ustroj- spoleczenstwo, Warszawa 2013, s. 38-57.
2
М. Kosman, Dokumenty wielkiego ksircia Witolda, ,,Studia Zr6dloznawcze" 1971, t. 16, s. 153.
3 Z ostatnich prac zob.: М.М. Krom, Poniatije stariny" v politiceskoj i pravovoj kul'ture Velikogo knia
"
zestva l.itovskogo XV-XVI vekov [w:] Naf radavod. Materialy Mezdunarodnoj naucnoj konferencii ро
regional'noj istorii Vostocnoj Evropy, Grodпo 1991, kn. 3, с. 3; idem, ,,Starina" kak kategorija sredneve
kovogo mentaliteta (ро materialam Velikogo kniazestva Litovskogo XIV-nacala XVJJ vv.), ,,Mediaevalia
ucraiпica: Meшal'nist' ta istorija idej" 1994, t. 3; D. Vascнk. NeporuJnist' ,,starini": derzavna poli
tika Velikogo kniazivstva Litovs'kogo ci istorioagraficna tradicija kincia XIX--perfoi tretini ХХ stolittia,
,,Ukraina v Central'пo-Schidnij Evropi" 2006, t. 6; A.V Blanнca, П. Vascнk, lnstitut "starini" i novi
"
ni" v pravovich ta ekonomicnych dzerelach Velikogo kniazivstva Litovs'kogo (druga polovina XV-XVI st.),
Ukrains'kij istoricпij iшnal" 2006, nr. 2; П. Vascнk, ,,Starina"jak institut reguliuvannia ekonomicnich
"
vidnosin и Velikomu kniazivstvi l,itovs'komu (kinec'XV-perJa tretinaXVI st. [w:] Тerra cossacorum: Studii
z davn'oi i novoi istorii Ukraini. Naukovij zbirnik па pofanu doktora istoricnich nauk, profesora Valerija
Stepankova, Юiv 2007; А. Blanнtsa, D. Vashchнk, ,,Old Ways" Versus "Novelties" in the Legal and Eco
nomic Sources ofthe Grand Duchy ofLithuania са. 1450-1700, ,,Lithuaniaп Historical Studies" 2007,
1
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w ciqgu stuleci podstaw'r tworzyl staly i trwaly, niezmienialny porчdek (mocne
przywi<J:zanie do stariny utrzymalo si'r w spoleczenstwie WКL jeszcze w pierwszej
polowie XVI w.). Przyj'rcie religii chrzescijanskiej stalo si'r dla Litwin6w wyznacznikiem niekt6rych jakosci zycia spoleczenstwa, charakterystycznych na pewnym etapie
jego rozwoju (upadek tradycyjnych wartosci, ukladu i norm, akceptacji dla zmian).
Sp6jrzmy na proЬlem zasчpienia dotyczczas wyznawanej religii nowq z punktu
widzenia uwarunkowania przyjt;cia i akceptacji zmian. Mogq one Ьус przyjmowane
przez pewne grupy spoleczenstwa, jednak ich przyswajanie moze Ьус powierzchowne i nietrwale, gdyz z czasem spoleczenstwo moze wyrzec si'r pewnych nowinek.
Systematyczne, swiadome przyj'rcie zmian przez caly nar6d jest mozliwe tylko wtedy,
gdy owe przemiany wyr6zniajq si'r duzq wartosciq, zawieraj<J: istotny skladnik ideologiczny. W warunkach dluzszego trwania pewnej jednosci swieckich i religijnych
instytucji wszystkie te zmiany nie mogly Ьус w calosci pozbawione charakteru religijnego. Ze starin4 konkurowac mogly tylko bardzo atrakcyjne oferty - prawa, kt6re
z punktu widzenia spoleczenstwa byly w takim samym stopniu "dobre" jak dotychczasowa starina. Те prawa tak wlasnie byly okreslane w przywilejach XV-XVI w.,
jako: dobryje, dobrovol'nyje, kak v Korone pol'skoj. Mowa tutaj о prawach polskiej
szlachty, kt6re w 1387 r. nadano bojarom litewskim ро przyj'rciu przez nich wiary
katolickiej. Przywilej z 1387 r. uzasadnia decyzj'r rozszerzenia wspomnianych praw
na Litwin6w w taki oto spos6b: zeby nie bylo rozr6zniania w prawach, poniewaz
Litwini i Polacy stali si'r poddanymi jednej korony4 • Со to za prawa? Swobodne
rozporчdzanie dziedzicznq wlasnosciq, swobodne wydawanie za mqi c6rek, wnuczek, krewnych, wd6w, zwolnienie od wykonywania pewnych powinnosci, prawo do
zachowania przez wdowy wlasnosci zmarlego mt;za do czasu nowego slubu. W r6znych czasach prawa chrzescijanskie utozsamiano z prawem do posiadania majqtku.
W 1517 r. podstawq wyroku w sprawie mi'rdzy obywatelami ziemi wolynskiej, Zienkq i Mikit<J: Andruszkowiczami Rusinowiczami, а ich zi'rciami, obywatelami tegoz
powiatu, Mikitq Wihuryczem, Jackiem Jakowickim i Michnem Losiatynskim о majqtek Czarukow i siolo Chodorkowo bylo to, ze ojciec Zienki i Mikity neslusne vse
imene zapisal, detej svoich' otdaliajucy, cogoz i v panstve gospodaria nasogo, v' pravech'
chrestianskich' net [... ]5. Nadane w 1387 r. prawa zostaly potwierdzone w roku 1413,
а w 1447 rozszerzone r6wniez na mieszczan i prawoslawnych. W "wielkiej karcie
vol. 12; D. Vascuk, ,,Abychmo derzali ich' pwdli prava ich' zem'li" (Naselennia Kyivscini ta Volini i velikokniazivs'lгa vlada v XV-XVI st.), Kyiv 2009; V. Colubev, ,,Starina" v f;izni naselenija belorusskich zemel' Velikogo Kniazestva Litovskogo kak otrazenije istoriceskoj pamiati (konca XV-serediny XVI vv.), ,,Acta
humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai" 2009, t. 9 (Kultйrines atminties kaita ir lokaline
istorija. Alternation of Cultural Memory and Local History).
4
J. Jakubowski, Studya nad stosunkami narodowofciowemi па Litwie przed uni4 lubelsk4, Warszawa
1912, s. 78.
5
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494-1506), Uf;rafymц knyga 6, par. А. Baliulis, Vilnius 2007,
nr 503, s. 295 [1503 r]; Archiwum ksiqiqt Sanguszkow w Slawucie, t. 3, 1432-1534, Lw6w 1890,
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wolnosci" (1447) dwa razy wspomniano о "prawie chrzescijanskim" - w artykulach о karze zgodnie z wyrokiem sqdu i osoblstej odpowiedzialnosci przed sqdem6 •
Nalezy zgodzic sit; z opiniq J. Jakubowskiego, ze poprzednikiem owej "karty'' byl
przywilej ziemski wydany przez Кazimierza jeszcze w 1440 r. 7 Jednak wbrew posredniej argumentacji wspomnianego historyka8 sqdzimy, ze m6gl on zawierac formuly
о "wolnych" i "chrzescijanskich" prawach, kt6re nastt;pnie zostaly przeniesione do
przywileju dla ziemi nowogr6dzkiej wystawionego w tym samym roku 9 • Zostaly one
w nim okreslone jako prawa volnaja, dobraja, chrest)an'skaja, kak' ои polskoj Korune
sut10 • Wsr6d nich wymieniono: gwarancjt; osoЬistej odpowiedzialnosci i kary zgodnie z wyrokiem sqdowym; prawo do wyjazdu za granict; na sluzbt; do innych monarch6w; prawo do rozporzqdzania majqtkiem; prawo wdowy do dysponowania ziemiq
zmarlego mt;za do czasu powt6rnego malzenstwa; zwolnienie z obowiqzku: oplacania dziakla, kamienia, kl6d i serebszczyzny, dostarczania podw6d, koszenia siana
i innych powinnosci; gwarancjt; zachowania nadan dla cerkwi katedralnych, zakonnych w Nowogr6dku i ziemi nowogr6dzkiej oraz inne. Prawdopodobnie przywileje
ziem polockiej 11 i kijowskiej 12 zostaly zredagowane zgodnie z artykulami przywileju
z 1447 r. W 1507 r. kniaziowie, panowie, bojarzy, ziemianie i cala kijowska szlachta
,,Ьili czolem'' hospodarowi, pokazujqc przywileje Kazimierza i Aleksandra, fto im'
В. Corczak, nr 175, s. 153; J. Bardach, Тrzetizna - сцfс swobodna w litewskim prawie majqtkowym XV-XVI wieku [w:] idem, О dawnej i niedawnej Litwie, Poznan 1988, s. 129.
6
Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Pomniki dziejowe wiek6w frednich do
objafnienia rzeczy polskich sluiqce, t. 14 (Codex epistolaris saeculi decimi quinti, t. 3, (1392-1501),
wyd. А. Lewicki, Krak6w 1894, s. 1О); Akty otnosiafciesia k istorii Zapadnoj Rossii, sobrannyje i izdannyje Archeograficeskoju komissieju, t. 1, 1340-1506, Sankt-Peterburg 1846, nr 61, s. 74; I.P. Starostina,
Sudebnik Kazimira 1468 g. [w:J Drevnejfie gosudarstva па territorii SSSR, Materialy i issledovanija,
1998-1989 gody, Moskva 1991, s. 237.
7
]. Jakubowski, Zemskije privilei Velikogo kniaiestva Litovskogo, ,,Zшnal Ministerstva narodnogo pro-

wyd.

svescenija" (ZMNP) 1903, nr 4, s. 269, prim., 272; iЬidem 1903, nr 6, s. 270-272; do tej opinii
dol.1czyl sit; i S. Kutrzeba (S. Kutrzeba, Historya ustroju Polski w zarysie, t. 2, Litwa, Lw6w-Warszawa
1914, s. 38).
8
J. Jakubowski, ZMNP 1903, nr 6, s. 270-273.
9
1.Р. Starostina zwr6cila uwagt; na Wqtpliwosc autentycznosci przywileju dla ziemi nowogr6dzkiej
(I.P. Starostina, К voprosu оЬ izucenii oblastnych privileev Velikogo kniazestva Litovskogo [w:] Vostocnaja
Evropa v drevnosti i srednevekov'e. ProЬlemy istocnikovedenija. XVII (:tenija pamiati clena korrespondenta

AN SSSR V.Т. Pafuto. IV Ctenija pamiati doktora istoriceskich nauk А.А. Zimina, Moskva, 19-22 aprelia 2005 g. Тezisy dokladov, с. 2, Moskva 2005, s. 255). Paleograficzne dane tego przywileju nie dajq
podstawy d\a takich Wqtp\iwosci.
10
S. Zemajtis, Privilej novogrudskoj zemle 1440 g. [w:] Rukopisnyje pamiatniki. PuЬlikacii i issledovanija, vyp. 4, Sankt-Peterburg 1997.
11
J. Jakubowski, ZMNP 1903, nr 6, s. 263-264, 270-273; М. Makarau, Ad pasada da mahdeburhii:
pravavoje stanovifca nasel'nictva mestaй Belaruskaha Padzvinnia й XIV-persaj palove XVII st., Minsk
2008, s. 144-146.
12
J. Jakubowski, ZMNP 1903, nr 6, s. 283, 284-285; П. Vascuk, ,,Abychmo derzali ich'pwdlt prava
ich'zem'li", s. 51-54.
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dali pravo dobrovolnoje ch'restijanskoje 13 • Wlasnie w taki spos6b kijowianie okreslali
owo prawo r6wniei i w 1529 r., gdy prosili wielkiego ksi<rcia, ieby im vodlug' tych'
pervych' prav' ich' gnovu im' pravo toe z' dobrovolnoje i potverdili listom' [... ] па vecnostн. W 1511 r. bojarzy i mieszczanie z ziemi polockiej i cala ziemia "Ьili czolem" kr6lowi Zygmuntowi, pokazujqc przywileje Kazimierza i Aleksandra, Jtoz' ich m[i]l[o]st'
pervo sego pozalovali ich i dali im'prava vol'naja, dobraja chrestijanskaja, kak' v Korone
Pol'skoj [... ] 15 • О vol'nych i christianskich prawach jest mowa r6wniei w przywileju
dla ziemi imudzkiej 16 • Na okreslenie praw w przywilejach sluiq charakterystyczne
wyrazy. W przywileju dla ziemi polockiej jest powiedziane: А chto kogo obadit javno
а liubo taino, ino пат' ego пе kazniti ni odnoju vinoju, ani imenem, ni niatstvom: ni
serebrom: ni Jyeju, oliz' postaviti ego oci па oci па jav'nom' sudu chrestijan'skom: i togo,
chto vadil: i togo, chto па kogo vadil: i dosmotrev'Ji mezi nimi pravoje niti, chto budet'
Jto zasluzil: kak'pravo vkazet: tak' ego kaz'niti, а kotoryj kotoruju vinu budet' zasluzil:
ino togo samogo kaznit'po jego vine17 •
Powolanie si<r na prawa chrzescijanskie spotykamy i w innych ir6dlach. Namiestnik polocki Piotr Montygierdowicz w korespondencji z mieszczanami Rygi z lat
1458-1460 r. prosil ich, w zwiqZku z uwi<rzieniem polocczan, Ьу dzialali zgodnie
z obyczajem, tj. jeieli b<rdzie winny polocczanin, to mieszczanie Rygi powinni ublegac si<r о dzieckiego polockiego namiestnika, а ostatni mial razem z polocczanami
rozpatrywac t<r spraw<r: А komu budet' delo do togo, il li do galici i do inych vafim, i ry
k пат poflete, а ту spravedlivost' mezi nimi vcinim'podlug' chrestJanskogo prava 18 • Hospodarowi "bil czolem" syn starosty brzeskiego Jan Juriewicz Ilinicz, m6wiqc ie jego
ojciec, rozgniewany kiedys na niego, pozbawil go prawa dziedziczenia ojcowskich
majqtk6w. Wielki ksiqi<t anulowal t<r decyzj<r ze wzgl<rdu na to, ii Jurij Ilinicz pered
13

Л.

14

IЬidem,

Vascuk, ,,Abychmo derzali ich' pwdli prava ich' zem'li", s. 278.
s. 285.
15
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514), Uzrafymц knyga 8, par. А. Baliulis, R. Firkovicius,
D. Antanavicius, Vilnius 1995 (LM-8), nr 613, р. 452.
16
Item omnibus nobilibus, boiaris et toti communitati districtus Knithoviensis similiter dedimuз et concessimus praesentium tenore mediante concedimusque et damus omnia iura et libertates christianitatis, prout
terrae Lithuaniae concessimus et quemadmodum genitor noster praefiitus eorum praedecessoribus, boiaris
videlicet Butrimo, Stroupi et (;ierwido сит caeteris boiaris, et communitati dicti districtus Knethoviensis
dederat et concesserat. W j<;zyku ruskim: I tez' vsim' bojarom; Пiachte i vsemu pospolstvu [v] povete Knetov'skom' takez' dalismy prez ninef'nyj list; i dajem' usi prava i volnQsti chrestJanskii, jako esino dali zem'li
Litov'skoi, i jako ot[e]c' nla]f' recony ich' predkom' bojarom; to jest; Butrimovati, Stropi i Arvidovy, z yn'fymi bojarmi i pospolstvom' pryrecennogo povetu Knetiovskomu dali (Zemaitijos zemes privilegijos XV-XVII
а., par. D. Antanavicius, Е. Saviscevas, Vilnius 2010, s. 42).
17 l,M-8, nr 613, s. 452 (1511 r.).
lH Polockije gramoty XIII-nacala XVI vv., sost. А.С Choroskevic, vyp. 1, Moskva 1977 (PG, vyp. 1),
nr 97, s. 191; zob.: Pro to z ту zdese nekotorogo z vaJich reconog[o] ValJromeja Vibolta chr[e]stJan'skim
pravom obyskavse vinovatogo podlug' mpisov, iz' оп' ceres zapisy nevinnych liudej nasich pokovav derzal
i pograЬil, а ceres рапа Petrov soud vojevody polockog[o], а istcia svojego пе beria v nich (PG, vyp. 1,
nr 110, s. 208 [1463 r.]).
'
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casom' smert'nym' musial zawiadomic hospodara о vystupach syna, ро czym hospodar
mial ocenic, na ile jego decyzja jest uzasadniona, jednak zroblono inaczej: [... ] bylo
Ьу to пе vodlug'prav' chrestJanskich: а z ufcip'kom' fkodlivym' syna eg[o] 19 • Podle obycaja
prava chrestijan'skogo, czyli zgodnie z wynikami sledztwa, hospodar wydawal wyroki
w sprawach dotycчcych szlachectwa i innych 20 • Prawem dobrym, chrzescijanskim,
nazywano takze prawo magdeburskie21 •
Z punktu widzenia poddanych wielkiego ksi~cia litewskiego gl6wnym :ir6dlem okreslajqcym wartosc tych praw byla tradycja chrzescijanska. Idee, kt6re legly
и podstaw praw chrzescijanskich, Ьialoruski badacz Wladimir Konon rozpatrywal
jako idee majqce cechy chrzescijansko-renesansowego humanizmu. W jego, slusznej, opinii przez zapis: ,,ustanowienie chrzescijanskiego prawa'', umieszczony w tekscie statutu z 1529 r., rozumiano kryteria sprawiedliwosci i ludzkosci zapoiyczone
z BiЬlii, przede wszystkim jednak podstawowe zasady moralnosci 22 (,,Со byscie
chcieli, аЬу wam ludzie czynili, tak i wy czyncie im'' 23 ). Moina jeszcze dodac, ie te
kryteria byly przyswajane jeszcze na dlugo przed wydaniem statutu w 1529 r. А vidze vedajete sami - pisal w 1464 r. namiestnik polocki Olechno Sudymontowicz
do rajc6w w zwiqzku z kolejnym konfliktem - iz' slusit[ 1 chresiianskyim obycajem
v yzgode byti, а zloje otdaliati. А ftom lepej volite vafia m[i]l[o]st' zloje ![] i nepocestlivoje derzati, cil[ 1pak dobroje i poctivoje imeti?2 4 • W nast~pnym liscie do rajc6w,
z tego samego roku, Olechno zaznaczal: Pro to z' osp[o]d[a]r' naf korol[] jego m[i]
l[o]st: osmotrev svoich' sloug mefcan polockich ich vernouju sluzbu i povyПil im prav:
а dal im'jego m[i]l[o]st' chr[e]stJan'skoje pravo; аЬу spravedlivost' byla kak bogatomu,
tak oubogomu25 •

19

Lietuvos Metrika. Кпуgа Nr. 14 (1524-1529), Uirasymц knyga 14, par. L. Кaralius, D. Antanavicius

(tekstai

lotyщ

kalba), Vilnius 2008, nr 825, s. 343 [1526 r.].

Russkaja istoriceskaja biЬlioteka, izdavajemaja Imperatorskoju Arheograficeskoju komissijeju, t. 20, Litovskaja metrika, t. 1, Peterburg 1903, nr 324, s. 1038 [1522 r.]; nr 349, s. 1068 [1522 r.]; zob.:
1 potom ту, sud'i popytajem оЬи storon:· рап[а] ]апа Petrafevica i рап[а] ]апа Jufkevic[a] а rekuci:,, Vio
jesmo vafich recej vysluchali, davajt[e] vy пат' liudi storonnii, chto tut' vedaje( zemcov; cii zemli pritiagnuli k rece, cii sut' vchody obapol' reky, iz bychmo mez vas' kопес' znafli i dobrouju spravedlivos[ tl podlug'
prava chres(t)jan'skag(o) vcinili" (Archiwuш Cl6wne Akt Dawnych, Archiwum RadziwШ6w, dzial Х,
20

sygn. 383, s. 10 [1460-1479 r.J).
21
Riad dobrii а spraved'livyj (LM-8, nr 530, s. 382 [] 510 r.]; пr 612, s. 449 [1511 r.]), pravo chrestJanskoje (Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9 (1511-1518), Uzrafymц knyga 9, par. К. Pietkiewicz, Vilnius
2002, nr 249, s. 193 [1516 r.]).
22
V.M. Konon, Gumanisticeskije istoki Statuta Velikogo kniazestva Litovskogo 1529 g. [w:] Pervyj Litovskij statut 1529 g. (Materialy respuЬlikanskoj naucnoj konferencii, posviafcionnoj 450-letiju Pervogo
Statuta), Vilнius 1982, s. 102.
23
V.M. Konon, Gumanisticeskije istoki Statuta Velikogo kniaiestva Litovskogo 1529 g., s. 99-101.
24
РС, vyp. 1, s. 217 [1464 r.J.
25

Ibldem, nr 118, s. 220 [1464 r.].
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Z przyj<rciem chrzescijanskich praw poj<rcie "dobro" utozsamiano nie tylko ze sta
rinq, ale i nowymi, obcymi prawami. W kazdym bqdi razie wartosci religijne byly
dla chrzescijanina jednymi z najwyzszych. ,,Chrzescijanstwo" mialo r6zne konota
cje, wsr6d nich i te, kt6re byly charakterystyczne dla stariny, czyli: dobro i spravedli
vost'. Zalety dobrego chrzescijanskiego prawa podwazaly absolutny autorytet stariny,
naruszaly wyobrazenia о jej najwyzszej wartosci prawnej. T<r cech<r posiadaly teraz
r6wniez i nowe prawa. Те ostatnie zawieraly w soble mocny potencjal odnowienia
spoleczenstwa w kierunku liberalizacji i humanizacji.
Zr6dla wywodzq chrzescijanskie, wolne prawa z Polski26• Те prawa byly cz<rsciq
kultury zachodniej. Takie ich pochodzenie moze swiadczyc о istnieniu znacznego
dystansu kulturowego mi<rdzy zachodnimi i wschodnimi prawami. Ostatnie r6w
niez zaliczano do praw chrzescijanskich. W przywileju ziemi witebskiej zaj<rto jedno
znaczne stanowisko wobec prawa ruskiego: Тakze kotoryi budut' litvin' аЬо liach' kr[e]
fceny byli и Vitebsku и ruskuju veru а chto s tog[o] gorodu i tepere iyvet: togo пат' пе
rufyti, prava ich' chr[i]stJanskogo ni v сот пе lomiti27. Jak nalezy sqdzic, jeszcze przed
1387 r. pozwalano przekazywac majqtki wedlug ruskich christianskih praw nie tylko
Cerkwi, ale i osobom swieckim. Zachowal si<r dokument wystawiony przez Czuryl<r
Brodowskiego dla kniazia Fiodora DanHowicza. Dokument ten jest datowany па
rok 1385 28, czyli pochodzi z okresu przed nadaniem litewskim elitom prawa do
swobodnego rozporzqdzania ziemiami dziedzicznymi. Wschodnie, chrzescijanskie
prawa faktycznie takze byly "dob rymi " i "wolnymi". Prawdopodobnie istnialy i inne
"
"wolnosci . Jednakze fakt, iz wspomniane poj<rcia nie przyj<rly si<r w odniesieniu do
praw ruskich, moze swiadczyc о tym, ze byly one amorficzne.
А wi<rc wiele zmian kwalifikowalo si<r do kategorii nie tylko "dobrych" i "wolnych"
praw, ale i "chrzescijanskich". Takq kwalifikacj<r praw nalezy rozpatrywac w sensie
kulturowym. То, со па lacinskim Zachodzie odblerano jako lqcznosc w pelni swiec
kich instytucji i praktyk, w WКL traktowane bylo przez swiezo nawr6conych па
katolicyzm Litwin6w i prawoslawnych Rusin6w w kategoriach kultury chrzescijan
skiej. Nowe, obywatelskie i majqtkowe, prawa utozsamiano z chrzescijanstwem, byly
one organicznq cz<rsciq religii chrzescijanskiej.

26 ]. Jakubowski zwr6cil uwagt;, iz tekst laciriski przywileju z 1447 r. iuxta consuetudinem et iura Regni
Poloniae Statutu WКL z 1:,29 r. przetlumaczony zostal па jt;zyk ruski: vodle zvymju i prav chrestJan
skich. ,,Gdy przywilej m6wi о prawie katolickiem а nastt;pnie о prawie Кr6Jestwa Polskicgo, autorzy
Staпнu w obu miejscach kladq prawo chrzescijariskie. Zmiana ta tlumaczy sit; w pierwszym wypadku
mieszanyш pod wzgl t;dem wyznanionym skladem komisjii kodyfikacyjnej, w drugiш zas separaty
styczщ tendencjq zatarcia slad6w wplywu polskiego w prawodawstwie litewskim" (]. Jakubowski, Stu
dya nad stosunkami narodowofciowemi, s. 76); zob.: ]. Bar,lach, Тrzetizna, s. 129, przypisy.
27 LM-8, nr 387, s. 292 (1509 r.J.
2" Archiwum Narodowe w Кrakowie, oddzial I (па Wawelu), AS1Sang., perg. 28, opuЬlikowany:
V. Rozov, Ukrains'ki gramoti, t. 1, XIV v. i persa polovina XV v., Юiv 1928, nr 14, s. 27-28.

