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SPRAVEDLNOST  

➢ Příběh o králi a jeho matce 
➢ Symboly spravedlnosti 
 

 

1) Přečti si následující příběh a ve skupinkách diskutuj o jeho významu. Jak by 

ses ve stejné situaci zachoval ty? Jak by se zachovali ostatní ve tvé skupince? 

Dokážete se shodnout? 

V roce 1797 se na Kavkazu narodil knížeti malého horského národa syn, kterému dali jméno 

Šamil. Když Šamil vyrostl a stal se vládcem svého lidu, těšil se brzy velké slávě pro svou 

statečnost a chytrost. Obzvláště ho proslavily dvě ctnosti: neúplatná spravedlnost a opravdová 

láska k matce, která ho doprovázela i při jeho válečných taženích. Jednoho dne dostal kníže 

hlášení, že z vojska někdo vyzradil důležitá tajemství nepříteli. Kníže nařídil přísné pátrání, 

ale viník nebyl nalezen. Když se po krátké době případ znovu opakoval, oznámil král celému 

národu, že bude-li zrádce objeven, bude předveden před vojáky a bude mu vysázeno důtkami 

100 ran na holá záda. Přesto se prozrazení znovu opakovalo. Jednoho dne přišel ke králi s 

hlubokým pohnutím jeden z rádců. 

„Králi, my jsme objevili viníka.” — „Kdo to je?” – „Je to tvá matka.” 

Bylo to skutečně tak. Král se zavřel na tři dny do svého stanu. Nespal, nedotkl se ani jídla, ani 

pití. V jeho nitru se odehrával velký zápas. 



 

„Králi,” říkal mu jeden hlas, „nezapomeň na svou spravedlivou povinnost. Neuděláš-li, 

co jsi slíbil, kdo bude tvým slovům ještě věřit a brát vážně tvou vůli?” „Je to tvoje 

matka,” říkal naproti tomu druhý jemný hlas. 

Po třech dnech dal král svolat lid. Stál tu bledý, zachmuřený, ale rozhodný. Pod schody trůnu 

klečela třesoucí se matka. Král řekl: 

„Je mou královskou povinností ctít právo. Za vinu je třeba pykat, zákon musí být 

naplněn. Kate, konej svou povinnost, a běda ti, jestliže ji nevykonáš tak, jako bys trestal 

mého nejposlednějšího otroka!” 

Když však za hlubokého ticha lidu vzal kat do ruky důtky, strhl král plášť ze svých ramen, 

přiskočil a zvolal: 

„Já jsem její tělo a krev, já ponesu její trest, bij mne!“ 

Rána za ranou padala na králova záda, až celý zakrvavený upadl do bezvědomí. Tak spojil 

Šamil královskou povinnost spravedlnosti se synovskou povinností lásky. 

 

2) Pokus se vlastními slovy vymyslet definici spravedlnosti. 

 

3) Proč si myslíš, že je spravedlnost jednou ze čtyř nejdůležitějších ctností? 

 

4) Dokážeš si představit svět, ve kterém neexistuje spravedlnost? Pokus se 

takový svět popsat slovy, nebo zakreslit. 

 

5) Na následujícím obrázku zakroužkuj symboly, které podle tebe zastupují 

spravedlnost. Svou volbu odůvodni. 

 


