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Problematika křtu kyjevské kněžny Olgy patří kjedněm z nejzajímavějších a 

nejfrekventovanějších badatelských tématů z raných dějiny kyjevského státu. Pozoruhodná 

postava manželky knížete Igora - prvního historicky prokazatelně existujícího Rurikovce - je 

zajímavá z několika důvodů: jako žena, která se chopila vlády v Kyjevě po násilné smrti 

svého' manžela, jako schopná organizátorka rodícího se administrativního aparátu mladého 

státu a jako refonnátorka, která se jako první z rurikovského dynastického domu rozhodla pro 

revoluční krok - přijetí nové víry. Zároveň je historická postava Olgy překryta rozvinutým a 

mnohasetletým církevním kultem, který se ve východoslovanském prostředí rozvinul 

relativně záhy po oficiálním křtu jejího vnuka Vladimíra a žije bohatým životem prakticky 

dodnes. To vše navzdory omezenému množství historických pramenů o samotné kněžně, 
, 

které navíc vykazují různou míru spolehlivosti. 

Autorka práce se soustředila právě na nejznámnější událost Olžiny vlády - přijetí křtu. 

Samotný tento akt vyvolává řadu otázek: kde proběhl, kdy proběhl, proč k němu došlo, pokud 

k němu vůbec došlo. Tyto otázky byly posuzovány již řadou badatelú a bohatá sekundámí 

literatura k tomuto tématu vzniká i dnes. Není proto problém využít mnohokrát zm illovaná a 

omílaná fakta. Podstatný je ovšem způsob přístupu k těmto známým skutečnostem a dúkladná 

analýza pramenú v kontextu 10. století. Zde vidím významné pozitivum práce - autorka 

zapojila událost Olžina křtu do kontextu jak byzantsko-ruských vztahů tak do souvislosti 

s byzantskou misijní ideologií, která právě v tomto období procházela svým vrcholným 

obdobím. 

Autorka práce sleduje vývoj rusko-byzantských vztahů od druhé poloviny 9. století. 

kdy se "Rómejové" setkávali s (tehdy ještě bezesporu normanskými) Rusy jako s nájezdníky a 

kupci. Touha po kořisti z bohatých center Středomoří stejně jako po přístupu k tehdejší valutě 

- arabskému stříbru - motivovala normanské válečnicko-obchodní družiny k penetraci do 

východní Evropy a k navazování kontaktů s tehdejšími centry obchodu ve východním 

Středomoří a na Předním východě. Autorka v této souvislosti správně zmiI'íuje i záhadný 

"první" křest Rusú, ke kterému mělo dojít po velkém nájezdu na Konstantinopol v roce 860. 

Těžiště problematiky ovšem spočívá v 10. století. Zde máme již co dělat se vznikajícím 

kyjevským státem a jeho elitou, kterou tvořila především družina kyjevského vládce, v níž 

podle všeho převládali Normané. Jak autorka správně připomíná, už v první polovně 10. 

století se v této družině nacházeli křesťané, o čemž svědčí i dobové texty. Zároveň neopomíjí 



fakt časté fluktuace příslušníků družiny, kteří často vstupovali do služeb byzantských císařl'J a 

zde se mohli seznámit s novou vírou. Stejnou roli, jakje v práci zdllrazněno, mohla hrát vyšší 

kulturní a civilizační úroveň byzantského křesťanského prostředí, které jistě často inspirovalo 

k přijetí křtu . 

. Vedle již existujících křesťanských prvků v kyjevo-ruském prostředí poukazuje práce i 

na rozvinuté vztahy mezi Rusí a Byzancí v tomto období, které měly charakter především 

obchodní. Autorka správně pochopila význam těchto kontaktů pro Olžinu politiku a pro 

rozhodnutí přijmout křest a přijmout ho právě z Byzance. Nikoliv náhodou jsou proto v práci 

zmíněny a vyjmenovány tři základní smlouvy, které tvoří rámec tehdejších byzantsko-ruských 

vztahl'J a správný je i postřeh o prolínání obchodních a politických zájml'J Rusi. což se 

projeÝilo na složení poselstva, v jehož čele dorazila Olga do Konstantinopole. 

Autorka se dále věnuje přehledu pramenl'J o kněžně Olze. Pečlivě kategorizuje soubor 

pramenl'J podle jejich původu na staroruské, latinské a byzantské. Toto dělení správně 

vymezuje jednotlivé etapy Olžiny politiky před a po přijetí křtu a zárovell dokresluje obraz 

Olžiny diplomacie, která byla aktivní v Byzanci i v západní Evropě. Zejména uvedení 

latins~ých a byzantských kronik je třeba ocenit - autorka se neomezuje pouze na notoricky 

opakované dílo Konstantina VII. a na Nestorovu kroniku. 

Podstatnou část práce tvoří analýza byzantské misijní ideologie, která se úzce dotýkala 

státní a imperiální ideje. V tom tkví druhý vrchol práce - autorka nezvolila k interpretaci 

Olžina křtu a jeho kontextu "ruský" pohled a interpretaci, ale nahlédla celou událost .. očima 

Byzantince". Nesledujeme tak děje I O. století zatíženi retrospektivou současných státú a 

národů, ale jsme vtaženi do událostí více očima současníkl'J. Zde je patrný vliv jednoho 

z nejvýznamnějších současných ruských mediavelistú S. A. Ivanova. z jehož práce o 

byzantských misiích a ideologii byzantského státního křesťanství se autorka vhodně 

inspirovala. Ml'Jžeme tak sledovat vývoj byzantského misionářství, o němž se v české odborné 

literatuře dozvíme jen velmi málo. V práci jsou zmíněny jak základní etapy byzantské misie. 

tak ro.zdíly, kterými se byzantský přístup lišil od přístupu západní církve. To vše vhodně 

dokresluje obraz a myšlení doby, ve které došlo k onomu nepříliš jasnému kroku ze strany 

kněžny Olgy -přijetí křtu. 

Vedle děl S. A. Ivanova volila autorka vhodně i další sekundární literaturu. Vedle 

starší, obecně známé odborné produkce (Paščuto, Dvorník, Poppe, Rogov) využila ve své 

práci i novější díla, která přinášejí nové interpretace a poznatky. Pro vztahy Kyjeva a západní 

Evropy jsou to práce A. V. Nazarenka, který nově analyzoval i motivy Olžina křtu. Pro vztah 

v "černomořském" trojúhelníku Byzanc-Bulharsko-Rus použila autorka děl G. G. Litavrina a 
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pro společenské procesy v kyjevské Rusi pak citovala z prací V. Ja. Petruchina; její 

pozornosti neunikly ani práce anglického rusisty S. Franklina. Tyto díla jsou zárukou 

kvalitního přístupu ke zvolené prolematice. Zároveň je třeba ocenit i fakt, že se autorka 

ne vyhnula podstatné části soudobých pramenů. 

Práce Pavly Gkantzios Drápelové tak splňuje, ba překračuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci a lze ji doporučit k úspěšnému obhájení a nejvyššímu ocenění. 

V Praze dne 30. 1. 2008 

Michal Téra 
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