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Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti
pozdního středověku očima Západoevropanů

ad Úvod

U hodnocení využité odborné literatury postrádám hodnocení metodologického přístupu,
nepochybně je rozdíl mezi díly vzniklými před rokem 1917, v sovětské éře v SSSR,
v emigraci a v současnosti. Jaký byl rozdíl v přístupu předrevolučních, marxistických a
současných ruských historiků k otázce každodennosti? Jak se lišil přístup západní (především
anglosaské a německé) historiografie v této oblasti od ruské či sovětské? Nelze se také
spokojit s prostým hodnocením, že monografie je "zajímavým příspěvkem", nebo že autor
vztah "vidí jednostranně" ap. Například u E. Wintera (působil i v Praze) se jedná o
jednostrannost ve smyslu marxistického výkladu? Považuje autorka marxistická díla
z padesátých let 20. století (např. pozn. I./2, 4, 7) v dnešní době skutečně za aktuální a
"využitelná"? Zůstává podobně Vaughanův přehled zahrnující období 1350-1700 z roku 1954
(č. I./1 O) opravdu "nepřehlédnutelným" dílem i dnes? Dějiny ruského lékařství německé
provenience z roku 1813 autorka doopravdy četla a zpracovala? 1 Na druhou stranu oceňuji
uvedení nejnovějších studií k Ivanu IV. (I./31 ).
Argument, že autorka musela využívat edicí v ruštině, neboť v originálních jazycích nejsou
"edice v českých knihovnách dostupné", nepovažuji za zcela oprávněný. 2 V současnosti není
problém použít služeb knihoven v Rakousku, Německu atd. Autorka mohla využít
meziknihovní výpůjční službu, studijního pobytu, pokud by na dané téma získala vědecký
grant, stipendium ap., mohla zužitkovat kontaktů svých kolegů v akademickém světě atd.
Jelikož jsou v poznámkách pod čarou zmíněna díla a studie v němčině, angličtině, ruštině,
latině, italštině a francouzštině, předpokládám, že autorka všechny uvedené cizí jazyky
ovládá.
Ocenil bych definování pojmu západní a střední Evropa, Západoevropané, neboť v práci se
pracuje s prameny italské, anglické, "německé", "rakouské" provenience - ale nikoliv
s francouzskými, španělskými, portugalskými, polskými ap.
Používání termínu "Rusko" pro 16. století jako synonymum pro "Moskevskou Rus" (s. 17,
33), nepovažuji za vhodné.
ad I.

V první kapitole autorka popisuje historii moskevské říše v 15.-16. století, jedná se o výčet
faktů. Nerozumím, proč byly zařazeny rozsáhlé poznámky pod čarou č. 5, 8 -jak souvisí
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Bylo možné využít např. MIRSKIJ, Mark B., Medicina Rossii X- XX vekov: očerki istorii, Moskva 2005.
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U pozn. 25 na s. 58 nerozumím, zda je v ruském sborníku daný zdroj latinsky, rusky, nebo se o něm jenom
píše.
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s tématem? Oceňuji popis jednání o sňatku Ivana III., neboť měl skutečně klíčový význam pro
ruské dynastie ap. Nicméně nesouhlasím s explikací, že po vylepšení genealogie a
přijetí nového znaku "v důsledku nově nabytého sebevědomí pokračoval Ivan III ve snahách
o znovusjednocení všech historických zemí kolem Moskvy... ". (s. 27). Bez sňatku by snad
tento proces nepro běhl?
Řada informací není proodkazována, např. na s. 27-29, 34-36 není jasné, odkud autorka
čerpala informace o jevech v Pobaltí? A proč je tato událost popsána tak podrobně? Podobně
není specifikováno, odkud čerpala informace o složení exportu. (s. 40-41). Jak autorka chápe
pojem "moderní panovník' u Ivana III.? Do roku 1491 neuzavírali panovníci smlouvy? Učinil
teprve kontakt s Habsburky z Ivana III. "moderního panovníka"? V jakém směru či podle
jakého sociologického přístupu chápe autorka pojem "moderní"? (s. 32)
Pro označení ruského obyvatelstva bych nepoužíval pojem "domorodci". (s. 41) Podobně
"domorodé zvyky" u ruské společnosti. (s. 53) V odborném textu je lepší používat termíny
"místní obyvatelé", "místní zvyky". Také spojení "nad východoslovanským živlem"
uvedeným bez uvozovek - není příliš vhodné pro označení východoslovanského etnika. (s.
80)
Hodnotu textu by jistě zvýšilo uvedení odhadu počtu cizinců v carských službách a porovnání
počtu Angličanů, Němců ap. (s. 41-42) Podobně nelze uvést "Velký pokrok zaznamenala
znalost ruského jazyka mezi cizinci... ", aniž by bylo specifikováno, o co se takové
konstatování opírá. O kolik cizinců se jednalo? (s. 43) Okolnosti vymření Rurikovců není
podle mého názoru nutné podrobně řešit, s tématem nesouvisejí. (s. 44)
Celkově kapitola shrnuje historický politický vývoj Moskevské Rusi a může být chápána jako
vstupní informace. Vzhledem k tématu věnujícímu se každodennosti, se úvodní kapitola
mohla také zabýyat životním stylem a kulturou každodenního života ruské společnosti.
dějiny

ad II.

Autorka se soustředila na tyto skupiny Západoevropanů: kupci, křesťanští misionan a
poutníci, členové diplomatických poselstev, váleční zajatci. U nich zdařile popsala, proč
4
přijížděli do moskevského státu, jak komunikovali ap. Proč nebyli zahrnuti členové dynastie ,
důstojníci najatí do carských služeb, různí odborníci (lékaři, překladatelé), architekti atd.?
Tyto sociální skupiny nezanechaly žádné popisy svých zkušeností s pobytem v Moskevské
Rusi?
Nepoužíval bych termín "Německo" (s. 52), ale německé země popř. Svatá říše římská národa
německého. Nicméně použitý termín "Říše" také není zcela vhodný.
V kapitole je analyzováno postavení cizinců v moskevském státě, uvítal bych příklady, kdy se
cizinci ženili s Ruskami. Z textu vyplývá, že se cizinci ve městech živili výhradně obchodem
a provozováním vinopalen a krčem, což nepochybně není pravda. (s. 53)
Dále následuje zhodnocení italským pramenů, včetně uvedení životopisů jednotlivých
cestovatelů. Nicméně jsem nenašel srovnání ruských reálií s italskými, v čem byl rozdíl, co
nejvíce italské pozorovatele ohromilo ap. (zčásti zodpovězeno ve třetí kapitole). Odpovídal
popis zeměpisných hranic, obyvatelstva atd. v Ioviově díle realitě? (s. 60) K čemu je nutné
zmínit, kde jsou uloženy Ioviovy ostatky? (s. 59) Pokud je zmíněno Herbersteinovo dílo, proč
není uveden odkaz, kde Iova citoval? (s. 60) Oceňuji autorčinu komparaci jednotlivých
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Např. při vyjednávání sňatku Heleny Ruské, provdané za litevského velkoknížete a polského krále
Alexandra 1., se mohly zachovat prameny popisující jednání a moskevský dvůr. Podobně u Marie Starické,
provdané za livonského krále Magnuse Dánského.
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italských děl, jejich hodnocení z formálního a obsahového hlediska. Při zmínce o vtipném
líčení, bych zařadil na s. 65 ukázku.
Druhou skupinou jsou prameny německé provenience. Zde je logicky věnována největší
pozornost Herbersteinovu dílu, přičemž z překladů latinského díla byl využit ruský překlad. 5
Autorka ho hodnotí jako dílo psané "věcně a bez předsudků plynoucích z pocitu vlastní
kulturní výjimečnosti". Nerozumím, co myslí autorka v pozn. 72 na s. 84 "berlínskou
knihovnou". Pokud uvedený rukopis zpracovávala v nějaké berlínské knihovně, musí ho uvést
se všemi bibliografickými údaji a s přesným názvem knihovny. Pokud rukopis osobně
neviděla, jde o zbytečnou a navíc nepřesnou informaci. 6 Informace o třech milionech guldenů,
které měl ve zlatých ingotech přivézt Varkoč Rudolfovi II., čerpala autorka z jakých zdrojů?
Zmíněná sum::t se mi jeví naprosto přehnaná.
Třetí skupinou pramenů jsou anglické. Tato část je velmi kvalitně zpracována. Pouze
7
nerozumím, co míní autorka "bohatostí textu" u Fletcherova díla. (s. 98) Mezi dalšími
prameny je analyzován 1 burgundský, 1 švédský, 1 dánský. Proč jsou "zprávy o Rusi z pera
Seveřanů poměrně vzácné", jak tvrdí autorka? U autorčina tvrzení " Ulfeldovo hodnocení Rusi
vyznělo velmi nepříznivě. To však nemění nic na tom, že Cesta na Rus obsahuje řadu cenných
poznatků pro historii. " - nechápu, proč by negativní hodnocení ruských poměrů nemělo
znamenat cenný poznatek? (s. 104)

ad III.
Třetí

jádro práce a věnuje se životnímu stylu a kultuře každodenního života
Rusi očima Západoevropanů. Autorka velmi zdařile identifikovala několik
základních témat, která se objevovala ve zprávách Západoevropanů. Věnuje se cestování,
přijímání vyslanců, stolování, audiencím u panovníka, jazyku komunikace, svátkům,
slavnostem, zábavě, dynastii, oděvu, pokrmům, Moskvě, větším městům, obchodu, mentalitě
obyvatel, armádě, státní správě, církvi, cizincům - při tom uvádí přímé citace z pramenů,
porovnává informace od jednotlivých cestovatelů.
Více propracované mohly být příklady různých cen potravin ap. Pokud autorka uvede vedle
sebe marchetto, dukát, soldo - aniž by uvedla jejich - alespoň přibližný - poměr, je
výpovědní hodnota takové informace nulová. (s. 124) Podobně uvádí, že jeden diplomat čekal
na audienci u cara dva dny, jiný dvanáct, ale jak to bylo v Anglii a dalších dvorech se
nedozvíme. Velmi zajímavé jsou postřehy o přístupu státní moci k cizincům, o jejich hlídání a
zákazu volného pohybu, což přetrvalo až do sovětské éry. Podobně aktuální jsou pasáže o
nezměrném pití alkoholu. Postavení žen je analyzováno především u panovnické rodiny.
Nejsem si jist, zda je vědecké popsat ruskou mentalitu jako "drsnější". (s. 158) Není "kořená
zelenina", nýbrž kořenová. (s. 168) Jaké byly "standardy evropského města"? (s. 180) Odkud
čerpala autorka informace o řemeslech v Moskvě na s. 182?
kapitola

tvoří

pozdně středověké
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Z poslední německé produkce doporučuji autorce studii: GEIER, Wolfgang, Russische Kulturgeschichte in
diplomatischen Reiseberichten aus vier Jahrhunderten. Sigmund von Herberstein, Adam Olearius, Friedrich
Christian Weber, August von Haxthausen, Wiesbaden 2004.
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"Vatikánskou knihovnou" je míněna Bibliotheca Apostolica Vaticana? Proč je v odkazu 76 na s. 85 údaj o
signatuře ap. " Univerzitní knihovna, Praha"? Od roku 1958 přece existovala Státní knihovna ČSR a od 1990
máme Národní knihovnu.

Pro případné další studium drobný údaj: V roce 1582 proběhla diplomatická mise G. G. Pisemského. Psal o ní
G. F. MUller W. Coxemu, 4. 10. 1778, MULLER, Gerhard Friedrich, MILLER, G. F., Sočinenija po istorii
Rossii. Izbrannoe, sost. Aleksandr Borisovič Kamenskij, Moskva 1996, s. 371-372.
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Autorka občas zakončuje podkapitoly dílčími závěry, v nichž shrnuje výsledky analýzy, práce
s prameny. Proto není vlastní závěr příliš obsáhlý (necelé čtyři strany, s. 236-239).
Metody

Práce si kladla za cíl "prozkoumat zprávy, které zanechali cizinci... z aspektu poznávání a
vnímání reálií a všedního života země" a seznámení se "s předměty a tématy, jejichž
sledováním a popisem se Západoevropané zabývali". Stanovila si též cíl "nastínit obraz
života v moskevském státě na konci středověku", měla by ale definovat, co je "obraz života",
jde o běžný termín? Ve třetí kapitole byl přidán metodologický exkurz o dějinách kultury,
přičemž se autorka hlásí k marxistickým dílům Gureviče, Mandlerové a francouzskému
klasikovi Le Goffovi a českému klasikovi Petráňovi. Postrádal jsem autorčin názor na
současný diskurz kulturních dějin.
Autorka se hiásí ke komparativnímu přístupu. Předpokládám, že mínila pouze komparaci
jednotlivých děl Západoevropanů, srovnání jejich formální a obsahové stránky. O komparaci
životního stylu a kultury každodenního života mezi západní Evropou a Moskevskou Rusí se
jedná pouze limitovaně, dílčí komparace byly prezentovány výjimečně, např. na s. 135
(stolování), 137 (citróny), 169 Gídelníček). Informace cestovatelů nejsou konfrontovány
s realitou, ve smyslu historického poznání dané epochy. Autorka rezignovala na korigování
informací, respektive se k tomu dostala pouze několikrát a nikoliv důsledně. Například mohla
pro srovnání přístupu západní a východní Evropy k vlastnictví, vlastnickému právu, svobodě,
městům, stavovským korporacím atd. využít knihu PIPES, Richard, Vlastnictví a svoboda,
Praha 2008. Nebylo by zajímavé konfrontovat západoevropské zpráyy s prameny ruské
provenience? Nepochybně se zachovaly například zpráyy o životě na dvoře Ivana IV., které
se také věnují podobným tématům. Bylo by zajímavé zjistit, v čem se západoevropské zprávy
lišily od ruských.
V úvodu a prvních dvou kapitolách není ani jeden přímý citát z pramenů a ani jeden citát
názoru jiného odborníka. Ve druhé kapitole jsou hodnoceny dobové prameny, ale pouze
autorkou. Ve třetí kapitole autorka pracuje s vydanými prameny, cituje je (poprvé na s. 111
z 246 celkových stran textu), parafrázuje atd., ale nechápu, proč v celé práci neprezentuje či
nekomentuje názory jiných historiků. To se k danému tématu nikdo jiný zajímavě či
kontroverzně nevyjádřil?

Formální stránka

Zásadní nedostatek vidím v rozkolísanosti uvádění bibliografických údajů. Uvědomuji si, že
málokdo ze současných historiků se řídí platnou normou, ale musí být vždy alespoň
zachována jednota. Nelze jednou vypisovat Petrohrad, Moskva, Leningrad, S-Petěrburg a
jindy používat zkratku SPb., M.-L., Pg. (např. poznámky č. Ú/1, I./13, 36, 41, 42, II./1, 5, 35)
Stejně je nepřípustné, aby nebyly vždy uváděny u časopiseckých studií či částech sborníků i
monografií konkrétní strany (např. pozn. I. 12, 13, 16, 34, 44, 11./3, 5, 6, 51, 59, 65, 97, 101,
103, 107, 108, 109, III./1).
Autorka neuvádí přesné a úplné údaje ani v seznamu použité literatury např. u sborníku
Issledovanija po otečestvannomu istočnikovedeniju. Sbomik statej, posvjaščennych 75-letiju
prof. Sigizmunda Natanoviča Valka, red. Stepan Stepanovič Volk, Moskva, Leningrad 1964
je uvedeno pouze: "Issledovanijapo otečestvannomu istočnikovedeniju, M-L., 1964"!
Další doklad nepřesné práce: namísto úplného údaje: FECHTNEROVÁ, Anna. Čeští jezuitští
misionáři v Rusku, in: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků 5, 1988, Praha 1989,
s. 209-230 bylo v pozn. 44 na s. 70 a v seznamu použité literatury na s. 251 uvedeno:
"Fechtnerová, A., Čeští misionáři v Rusku. In: Miscellanea, Praha, 198815 ".
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Namísto LAPPO-DANILEVSKIJ, Aleksandr Sergejevič, Organizacija prjamogo obloženija
Moskovskom gosudarstve so vremen smuty do epochi preobrazovanija, Sankt-Peterburg
1890 - je uvedeno chybně a neúplně: "Lappo-Danilevskij, A., Organizaci}a prjamogo
obloženija Moskovskom gosudarstve. Sankt-Petěrburk, 1890". (pozn. 6 na s. 112).
Oceňuji využívání internetových zdrojů, byť nejsou uváděny podle bibliografické normy. 8
Zachoval bych pravidlo, že u osobností poprvé uvedených v textu se uvádí celé jméno včetně
křestního jména a titulu (Wetermann, Nugarola), u Rusů je nutné důsledně používat otčestvo
(Pisemskij, Gerasimov, Ščekalov). Otčestvo není občas uvedeno ani u historiků
v bibliografických údajích (Lappo-Danilevskij).
Císařský vyslanec uvedený jako "Daniel von Buchau" se přesně jmenoval Daniel Prinz von
Buchau. (s. 83-84) Další odborné (zeměpisné ad.) názvy jsou uváděny správně, pouze u
"sefevidských vládců" měla autorka na mysli pravděpodobně perské Safíjovce. A "šach
Tehmásp" pravděpodobně bude šáh Tahmásp I.! A kde leží jejich sídelní město .. Kabin" se
mi nepodařilo zjistit. Opričník "Eilhard Kruze" (s. 50) je na s. 105 uveden jako "Kruse".
Jaké státní celky má autorka na mysli "Tatarskem" (s. 106)? Velmi nepřesné je uvádět
"lucelsteinský kníže Georg Hans", když jde o veldenzského falckrabího Jiřího Jana I.,
manžela dcery Gustava I. Vasy, jehož jedno panství bylo Lutzelstein a nikoliv "Lucelstein "!
Autorka podlehla chybnému ruskému přepisu a údaj očividně vůbec neověřovala
v encyklopediích ap.
V textu se objevily pravopisné chyby (Západní Evropa; Morejský Despotát; v Moskvě si
uvědomovaly... ; podanými; sály byli zaplněny; o konkrétním jednáváni; vymitit; na
ramennou; viná réva) a překlepy (Sttutgart, vylán, Feraře, mincovnistvi, zxischen, Anglije,
danischen, europaischer, Wolfenbuttel, čerkeská). Přepis z ruštiny zůstal téměř bezchybný,
výjimkou bylo: Istoričeskij žurnál, bibliograficheskaja. Nutno uvést, že jde pouze o tyto
případy, jinak je text z gramatické stránky v pořádku.
Hodnocení
Po formální stránce je disertační práce standardně vybavena, vyhovuje požadavkům kladeným
na tento typ práce. Jazyková stránka je na vyhovující úrovni, stejně jako úprava práce.
Pasáže podepřené studiem vydaných dokumentů a odborné literatury se vyznačují vysokou
kvalitou. Autorka odpovídajícím způsobem využila vydané prameny, často z nich cituje a
vyvozuje příslušné závěry. V tomto směru překročila práce standardní kompilační úroveň
řady disertačních prací. Předpokládám, že výše uvedené výtky a dotazy, autorka
uspokojujícím způsobem objasní a zodpoví během obhajoby.
Celkově se dá konstatovat, že Mgr. V. Vavřinová odevzdala vyhovující disertační práci
s převažující analytickou metodou.
Disertační

práci doporučuji k

obhajobě.

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
V Praze, 15.5.2009
Příklad správné citace: Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 [online]. Praha: Libri, cl996 [cit. 200506-27]. Dostupný z WWW: <http://www.libri.cz/databaze/kdol8/index.php>.
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