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Úvod

Za cíl předkládané práce jsem si vytkla zhodnotit křest kněžny Olgy a odpovědět 

na otázku, zda lze poznat příčiny a důsledky tohoto křtu a také zda je možné jej 

pokládat za projev křesťanské misie či nikoli. Christianizace byla Byzancí běžně 

využívána jako diplomatický prostředek, proto jsem se musela zabývat i vztahy mezi 

Rusí a Byzancí, jejichž výsledkem byla i cesta kněžny Olgy do Konstantinopole. 

Vztahům Byzance a Kyjevské Rusi jsem se věnovala v prvním oddílu práce. Snažila 

jsem se zde nastínit celkovou situaci, ze které politika kněžny Olgy mohla vycházet –

tedy rozšíření křesťanství na Rusi v 9. a 10. století a také obchodní a vojenské kontakty 

s Konstantinopolí. Diplomacii Kyjevské Rusi se věnovala celá řada badatelů – já jsem 

vycházela především z děl ruských autorů A. V. Nazarenka1, A. S. Koroleva2, G. G. 

Litravrina3, A. I. Rogova4 a V. T. Pašuta5. Z anglosaských autorů jsem použila 

především práce D. Obolenského6, který ačkoli, jak jeho jméno naznačuje, byl ruského 

původu, působil na univerzitách v Anglii a patřil mezi nejuznávanější vědce v oblasti 

Byzance a jejích vztahů s balkánskými Slovany a Rusí. Ve druhé kapitole jsem se pak 

stručně věnovala životu kněžny Olgy.

Během zpracovávání materiálů jsem narazila na skutečnost, že důvody křtu jsou

jednotlivými autory často interpretovány různě, v závislosti na dataci této události. 

Autoři přiklánějící se například k dataci do čtyřicátých let často poukazují na snahu 

potvrdit smlouvu uzavřenou Olžiným manželem a předchůdcem Igorem roku 944. 

Problematice křtu kněžny Olgy se věnovala v historii celá řada badatelů. Zejména 

v posledních padesáti letech vzniklo množství prací, které se snažily osvětlit důvody, 

                                                
1 А. В. Назаренко, Древняя Русь на международных путях. Междисциплинарные очерки 
культурных, торговых, политических связей IX – XII веков, Москвa 2001.
2 А. С. Королев, История междукняжеских отношений на Руси в 40-e – 70-e годы века, Москва 
2000.
3 Г. Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, Санкт Петербург 2000; „Древняя Русь, 
Болгария и Византия в IX – X вв.“, in: История, культура, этнография, и фольклор славянских 
народов, IX Международный съезд славистов, Moskva 1983; „О юридическом статусе древних 
русов в Византии в X столетии“ in: Византийские очерки, Moslva 1991. 
4 А.И.Рогов, Принятие христиианства народами Центральной и Юго-Восточной Евроопы и 
крещение Руси, Москва 1988.
5 В.Т.Пашуто, „Международные значение древней Руси“, in: История, культура, этнография, и 
фольклор славянских народов, IX Международный съезд славистов, Moskva 1983; Внешняя 
политика Древней Руси, Moskva 1968.
6 D. Obolensky, Byzantium and the Slavs, New York 1994; The Byzantine Commonwealth – Eastern 
Europe 500 – 1453, New Haven 1974.



5

které vedly kněžnu Olgu k přijetí křesťanství, a také analyzovat dosud známé prameny, 

podle kterých je možné cestu kněžny Olgy do Konstantinopole alespoň přibližně 

datovat. Na základě prací několika autorů, kteří se odklonili od tradičních názorů na 

dataci, místo a důvody přijetí křtu kněžnou Olgou, vznikla rozsáhlá literatura, v níž byly 

teorie a hypotézy o christianizaci v době této kněžny přehodnocovány. Do té doby bylo 

zpravidla uváděno, že křest se odehrál v Konstantinopoli roku 955. V současné době

však existuje několik hypotéz, které tuto dataci a lokalizaci křtu zpochybňují. Někteří se 

přidržují starší datace do roku 955.7

K nejvýznamnějším dílům šedesátých let patří článek G. Ostrogorského „Byzanc 

a kyjevská kněžna Olga“8. G. Ostrogorsky se velmi podrobně zabýval především 

analýzou byzantského pramene, dílem Konstantina Porfyrogennéta De ceremoniis aulae 

byzantinae. Na základě svého studia došel k závěru, že kněžna Olga přijala křest ještě 

předtím, než se uskutečnila její audience popsaná v tomto byzantském díle, kterou 

datuje do roku 957, a že zřejmě tento křest se uskutečnil jinde než v Konstantinopoli, 

nejspíše v Kyjevu.

Latinským pramenem, zmiňujícím se o kněžně Olze, se blíže zabýval J.P. 

Arrignon9, který také odmítá, že by k přijetí křtu došlo v Konstantinopoli, a datuje křest 

až do roku 959. 

Největší pozornost však vzbudily Litavrinovy práce z osmdesátých let. 

V předkládané práci jsem použila jeho článek „Cesta ruské kněžny Olgy do 

Konstantinopole. Problém pramenů.“10 G. G. Litavrin se křtu kněžny Olgy věnoval ještě 

i v jiných svých pracech, ty mi ovšem nebyly dostupné.11 V práci jsem také použila jeho 

novější monografii „Byzanc, Bulharsko, Stará Rus“12, ve které je křtu kněžny Olgy 

věnována rozsáhlá pasáž a kde se nachází shrnutí dosavadního výzkumu. G.G. Litavrin 

jako první vyslovil hypotézu, že ke křtu mohlo dojít již roku 946. Tato hypotéza pak 

byla přijata řadou autorů, kteří pak dále s takovou informací pracovali. Mezi tyto autory 

                                                
7 М.Д. Приселков, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X – XII вв., Санкт-
Петербург 2003, s. 13.
8 Г.Острогорский, Византия и киевская княгиня Ольга ve sborníku To honor Roman Jakobson: Essays 
on the occasion of his seventieth birthday 11 october 1966, The Hague - Paris, 1967.
9 Ж.-П. Ариньон, Международные отношение киевской Руси в середине X в. и крешение княгини 
Ольги, in: Византийский временик 41, Moskva 1980.
10 Г. Г. Литаврин, Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь. Проблема источников, 
in Византийский временник, Toм 42, Москва 1981.
11 Např. „О датировке посольства княгини Ольги в Константинополь“, in: История СССР., č.5/1981 
a „Состав посольства Ольги в Константинополь и дары императора“, in: Византийские очерки, 
1982.
12

Г. Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, Санкт Петербург 2000.
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patří např. T. Wasilievski, Обращеная в христианство Pусь в византийской семье 

правителей и народов in XVIII Международный конгресс византинистов, Raports 

pléniers, Москва 1991 a V. Vodoff, Naissance de la chrétienté russe, Fayard 1988. Jiní 

pak poukazovali na špatnou prokazatelnost Litavrinovy hypotézy.13

Práce jednoznačně zaměřené na problematiku křtu kněžny Olgy jsou víceméně 

ruského původu. V sedmdesátých letech vyšel ovšem i článek řeckého byzantologa V. 

Feidase14, který na křest Olgy nahlížel především jako na tah související s ekonomickou 

politikou Rusi. V. Feidas datoval křest do roku 957 a umístil jej do Konstantinopole.

Odlišné datace křtu souvisejí s analýzami různých původních pramenů, které se 

v některých případech v podávaných informacích rozcházejí. Ve třetím oddíle práce 

jsem se tedy snažila přehledně nastínit různé teorie, které o křtu kněžny Olgy existují a 

také představit původní historické prameny, na jejichž základě byly tyto teorie 

vytvořeny. Nechtěla jsem příliš podrobně rozebírat analýzy jednotlivých autorů a také 

uvádět další původní texty, o které se opírají, ale pouze představit tento problém, abych 

pak prokázala, že je velmi těžké konkrétně určit důvody rozhodnutí kněžny Olgy pro 

přijetí křesťanství, protože každá datace zasazuje tuto událost do jiných politických 

souvislostí a do jiného místa. Při studiu jsem také použila některé z těchto primárních 

pramenů, které mi byly dostupné.

  Cílem čtvrtého oddílu práce pak bylo charakterizovat byzantskou misionářskou 

činnost, která tvořila součást diplomacie byzantského císaře. Literatura věnující se 

byzantské misijní činnosti není příliš rozsáhlá a vycházela jsem tak především z děl S.

A. Ivanova, který věnoval tomuto tématu svoji novější monografii15, a dále jsem použila 

jeho článek16. Při sledování ideologie misií jsem také používala práce F. Dvorníka a pro 

hlubší pochopení celkového „myšlení Byzantinců“ mi byla nápomocná především jeho 

práce „Rané křesťanství a byzantská politická filosofie“17 a disertační práce E. M. 

Moore18. V této kapitole jsem se snažila hledat souvislosti a paralely s přijetím křtu 

kněžnou Olgou.

                                                
13 A. B. Назаренко, „Когда же княгиня Ольга ездила в Константинополь“, in: Византийский 
временик, Moskva 1989.
14 V. Feidas, „Hé hegemonis tou Kievou Olga“, in: Epeteris Etaireias Byzantinon Spoudon, Atinai 
1972/3.
15  С. А. Иванов, Византийское мисcионерство – Можно ли сделать из варвара христианина?, 
Москва 2003.
16 С. А. Иванов, Миссия восточнохриистианской церкци к славянам и кочевникам : эволуция 
методов in Славяне и их соседи, выпуск 10, Славяне и кочевой мир, Москва 2001.
17 F. Dvorník, Early Christian and Byzantine Political Philosophy, The Dumbarton Oaks 1966
18 E.M. Moore, Medieval Byzantine and Latin Missions : An analytical comparison of Theology and 
Methods – a Thesis presented to the Faculty of California State University, Fullerton 1980.
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V páté kapitole jsem se pokusila poukázat na možné cíle kněžny Olgy a také na 

to, jakým způsobem tento křest mohla vnímat Byzanc a jak zapadal do její celkové 

misionářské a křesťanské politiky.

Za pátou kapitolou následuje závěr a seznam literatury, v níž jsou uvedeny 

všechny prameny, se kterými jsem při zpracovávní tohoto tématu pracovala. 
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1. Vztahy mezi Rusí a Byzancí před polovinou 10. století

Mezi Byzancí a Rusí existovaly čilé kontakty ještě před křtem kněžny Olgy. 

Byly to především kontakty obchodní a loupežné nájezdy vojenských skupin Rusů. Již 

v době Igorově, tedy manžela a předchůdce kněžny Olgy v čele Kyjevského státu, byla

část jeho družiny pokřtěná a předpokládá se, že křesťanství z Byzance se na Rus šířilo 

již ve druhé polovině 9. století.

O vztazích mezi Rusí a Byzancí v obdobích před křestem kněžny Olgy svědčí 

především zmínky v díle byzantského císaře Porfyrogennéta a Nestorův letopis.

  Kyjevská Rus již v době svého vzniku udržovala významné politické a obchodí 

vztahy s okolím, a proto tyto vztahy měly výrazný dopad na formování její státnosti. 

Kyjevská Rus se rozkládala ve výhodné oblasti, ve které procházely tehdejší obchodní 

cesty. Obchodníci Kyjevské Rusi zprostředkovávali směnu mezi severem a jihem a také 

mezi západní Evopou a východními oblastmi Evropy a Kavkazem. Díky těmto 

obchodním stykům byl vytvořen základ pro hlubší kontakty na politické úrovni. 

V období 9.-10. století došlo k postupnému upevňování pozic Kyjevské Rusi 

v rámci mezinárodních vztahů a také ke stabilizaci samotného státu a hranic. Kyjevská 

Rus se tak dostala do bezprostřední blízkosti území ovládaného byzantskou říší, která 

měla v té době pod svým vlivem část Černomoří, Kavkazu a určité oblasti v Podunají. 

To samozřejmě z Rusi vytvořilo potencionálního nepřítele Byzance, která se pak snažila 

oslabit její pozice různými dohodami s národy sousedícími s oblastmi, které byly pod 

vlivem Kyjevské Rusi.19

Mezi rozšířené názory patří i to, že již od druhé poloviny 9. století existovala na 

Rusi snaha rozšířit svou vládu nad východní, severní a severo-západní Černomoří, a že 

právě toto vedlo ve třetí čtvrtině ke změně rusko-chazarských a bulharsko-byzantských 

konfliktů na konflikt rusko-byzantský.20

                                                
19 В.Т.Пашуто, „Международные значение древней Руси“, op. cit., s. 54.
20 Г.Г. Литаврин, „Древняя Русь, Болгария и Византия в IX – X вв.“, in: История, культура, 
этнография, и фольклор славянских народов, IX Международный съезд славистов, Moskva 1983, s. 
62.



9

1.1 Křesťanství na Rusi před oficiálním přijetím křtu

Přijetí křesťanství znamenalo pro barbarský národ určitý způsob přiblížení se 

byzantské kultuře. Důvody, které vedly pohanské vládce nechat se pokřtít a zavést 

křesťanství jako oficiální víru, byly často společenského rázu. Velkou roli hrál i obdiv 

barbarů, kteří se na území byzantské říše setkávali s nádherou a bohatstvím, které bylo 

pro ně fascinující. Velká města s bohatou architekturou a vyšší životní styl představoval 

pro barbary takřka nedosažitelný cíl, ke kterému se mohli přiblížit skrze svazky 

s Byzancí a přijetí byzantské kultury. Na svou dobu obrovský luxus používal byzantský 

císařský dvůr i jako prostředek k ohromení zahraničních poselstev při audiencích. 

S přijetím křesťanství souvisel i růst prestiže daného národa, který tak demonstroval své 

vztahy k jedné z nejmocnějších a nejvyspělejších říší Evropy. 

Jednoznačně nejvýznamnějším zprostředkovatelem křesťanství bylo Bulharsko, 

ale nelze zapomínat, že ještě před oficiálním přijetím křtu Vladimírem existovali 

křesťané v oblastech Chersonésu a Abcházie. Až do Kyjeva také měla dorazit skupina 

irských misionářů, ale bližší stopy jejich činnosti známy nejsou.21

1.2 První křest Rusů

K prvnímu známému křtu Rusů došlo roku 860 době vlády byzantského císaře 

Michala III., poté co vojsko národu „Rhós“ podniklo nájezd na Konstantinopol. 

Byzantské prameny dokonce přesně zaznamenávají datum napadení Konstantinopole a 

uvádějí, že se tak stalo 18. června. Jako příčina tohoto tažení bývá většinou uváděna 

touha po obohacení ze strany Rusů a také možná pomsta za smrt nějakých kupců, kteří 

předtím byli na území Byzance zabiti.22

G. Ostrogorskij považuje tento křest za začátek misionářské činnosti Byzance na 

Rusi.23 Není ovšem známo, do jaké míry bylo křesťanství na území Rusi šířeno a ani 

zda-li byl tehdy do Kyjeva poslán nějaký biskup s úkolem christianizovat danou oblast. 

Patriarcha Fotios, který zastával patriarchát v letech 858–867 a 877–886, se v listu

adresovaném východním biskupům zmiňuje, že národ Rhós byl pokřtěn.24 Konstantin 

                                                
21 С. А. Иванов, Византийское мисионерство…, op. cit., s. 175.
22 A. A. Vasiliev, The Russian attack on Constantinople in 860, 1946, s. 185–186.
23 Г. Острогорский, „Византия и киевская княгиня Ольга“, in: To honor Roman Jakobson: Essays on 
the occasion of his seventieth birthday 11 october 1966, The Hague - Paris, 1967, s. 1458.
24 Photivs epistulae et Amphilochia, Vol. I, ediderunt B. Laourdas et L.G. Westerink, Leipzig 1983, 
Epistula 2 - s. 50.
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VII. Porfyrogennétos ve svém díle připisuje křest Rusů až svému dědovi Basileovi I. 

(867 – 86) a stejně tak i byzantské dílo ze 13. století pojednávající o pokřtění Rusů. 

Tato skutečnost vede některé autory k domněnce, že v této době mohly být na Rus 

vyslány dvě misie – jedna v době Michala III., a protože nebyla úspěšná, byla za 

panování následného císaře vyslána další.25 Do období po roce 874 někteří autoři kladou 

bez výhrad vyslání byzantského biskupa na Rus na základě zmínky, kterou uvádí 

Theofanes Continuatus.26

Důvody rozhodnutí Rusů přijmout křesťanství po ničivém nájezdu na Byzanc 

jsou interpretovány různě. Jedni poukazují na sílící nebezpečí Chazarů, jiní zdůrazňují 

fakt, že bouře zmiňovaná řadou historických pramenů zničila obrovskou část ruského 

loďstva a také mezi samotnými Rusy byla vyšší úmrtnost během obléhání obléhání 

Konstantinopole.27

Byzantské prameny používají pro tyto nájezdníky označení Rhós, které se do té 

doby příliš v Byzanci nepoužívalo. Podle některých i tato skutečnost poukazuje na to, že 

došlo k nějakému významnému mezníku ve vztazích mezi Rusy a Byzancí.28 Napadení 

z roku 860 způsobilo v Byzanci šok a Fotios jej přirovnával k blesku z nebe. 29 Útok byl 

natolik ničivý, že jednotlivé pasáže z Fotiových řečí, ve kterých popisoval hrozné 

dojmy, použil pak víceméně beze změny konstantinopolský biskup v první polovině 15. 

století, když popisoval napadení Turky.

Do 60. let 9. století spadá vlna christianizační činnosti Byzance v severních 

oblastech (vyslání misie k Chazarům r.861, roku 863 jsou vysláni Konstantin a Metoděj 

z Konstantinopole a roku 864 došlo ke křtu bulharského cara Borise). Řada badatelů se 

proto domnívá, že tyto snahy jsou ve své podstatě přímou reakcí na napadení Byzance 

Rusy roku 860 a jejich křest.30 T. Wasilievski ve svém článku vyjadřuje názor, že i 

misie vyslaná k Chazarům byla ve své podstatě určená Rusům, protože Byzantinci se až 

                                                
25 С. А.Иванов, Византийское мисионерство…, Москва 2003, s. 170.
26 D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth…, op. cit., s. 242.
27 A. A. Vasiliev rozebírá zmínky o bouři a skutečnost, že mezi ruskými nájezdníky vypukla zřejmě 
nemoc, což je usuzováno zejména kvůli nálezům řady nespálených těl, viz „The Russian attack on 
Constantinople in 860“, 1946, s. 219–221.
28 A .P. Vlasto, The Entry of the Slavs into Christendom, Cambridge 1970, s. 41.
29 D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth…, op. cit., s. 240.
30 Např. Dimtri Obolensky, Byzantium and the Slavs…, op. cit., s. 43, А. В. Назаренко, Древняя Русь 
на международных путях…, op. cit., s. 52 a A. P. Vlasto, Entry of the Slavs…, op. cit., Cambridge 
1970, s. 244.
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do 9. století domnívali, že Rus s entrem v Kyjevě se nachází ve sféře vlivu chazarského 

kaganátu.31

Do jaké míry se křesťantsví mohlo v této době na Rusi rozšířit, není jisté a 

všechny názory na existenci určité křesťanské složky ve společnosti Rusů jsou pouze 

hypotetické. Navzdory značným nejasnostem někteří badatelé předpokládají, že 

v Kyjevě došlo k založení nejméně jednoho křesťanského kostela v průběhu 60. let.32 Je 

možné, že první křesťantský kostel v Kyjevě zasvěcený proroku Eliášovi vznikl v době 

panování byzantského císaře Basilea I., jemuž připsal pokřesťanštění Rusi Konstantinos 

VII Porfyrogennétos. Kostel sv. Eliáše byl inspirován architekturou kostela téhož světce 

v Konstantinopoli a je tedy zřejmé, že v této době bylo křesťanství ovlivněno především 

Byzancí. O něco mladší Desátkový chrám již nese prvky sakrální architektury z

bulharské Preslavi.

Existuje i zmínka o kostele sv. Mikuláše, který měl stát na mohyle Askolda33

usuzuje se, že určitá část Varjagů mohla být pokřtěna. Tento křest se týkal především 

varjažské složky kyjevské společnosti. Do doby prvních projevů křesťanství v Kyjevu 

spadají také intenzivní vztahy mezi azovským pobřežím a okolím Dněpru a není jisté,

jakou roli mohly tyto kontakty sehrát v rozšiřování křesťantsví.34

  Tzv. první křest je tedy poněkud záhadnou událostí v dějinách ruského 

křesťanství.

1. 3  Křesťané na Rusi v první polovině 10. století

Zřejmě roku 907 podnikl další tažení na Konstantinopol Oleg, s nímž Byzanc 

uzavřela o několik let později smlouvu.35 Na počátku 10. století, v době tažení Olega na 

jih, je patrná snaha Byzance o udržení mírových obchodně-politických vztahů 

s Kyjevskou Rusí.36 Ze zachované části této smlouvy vyplývá, že Rusové jsou pohané.37

                                                
31 T. Wasilievski, „Обращеная в христианство Pусь в византийской семье правителей и народов“, 
in: XVIII Международный конгресс византинистов, Raports pléniers, Москва 1991, s. 8.
32 W. K  Hanak, „Photios and the Slavs“, in: XVIII Международный конгресс византинистов, Volume 
I: History, Byzantine Studies Press, Shepherdstown 1996.
33 V. Vodoff, Naissance de la chrétienté russe, Fayard 1988, s. 31.
34 Tamtéž, s. 34.
35 Повесть временых лет – подготовка текста, перевод статьи и комментарии Д.С.Лихачевa, Санкт-
Петербург 1996, s. 16-20.
36 B.T.Пашуто, „Внешняя политика Древней Руси“, op. cit., s. 63.
37 М. Д. Приселков, Очерки по церковно-политической …, op. cit., s. 10.
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V Nestorově kronice je k roku 911/12 také uvedena poznámka o tom, že císař Leon VI. 

ukázal Rusům „církevní nádheru“ (церковную красоту).38

S knížetem Igorem, který podnikl neúspěšné tažení na Konstantinopol roku 944, 

pak byla uzavřena další smlouva. Kníže Igor přijal dary byzantského císaře a nedlouho 

potom se objevilo byzantské poselstvo v Kyjevě. Poté kníže Igor vyslal své muže do 

Konstantinopole. Došlo k uzavření dohody o věčném míru, vzájemné pomoci a 

obchodu. Při uzavírání smlouvy řada Rusů přísahala ve jménu Peruna, část Rusů však 

byla pokřtěná a ve jménu pohanského boha nepřísahala. Dokonce se na tomto místě 

mluví o kostele sv. Eliáše, a že mnoho křesťanů byli Varjagové.39 Někteří autoři se také 

domnívají, že sv. Eliáš nahradil ve své podstatě pohanského boha Peruna.40

S křesťanstvím se nejsnáze dostávali do styku ruští kupci obchodující v Byzanci

a také bojovníci, kteří byli ve službách byzantského císaře. Je tedy možné, že i jejich 

prostřednictvím se křesťantsví šířilo na Rus. 

Kostely na území Kyjeva existovaly jistě ještě před polovinou 10. století a 

někteří současní badatelé se dokonce domnívají, že dřevěný základ chrámu sv. Sofie 

pochází právě z doby kněžny Olgy.41 Logicky by se mohly liturgické knihy na Rusi 

vyskytovat již po roce 860, kdy mělo dojít k prvnímu křtu Rusů, a i v poselstvu kněžny 

Olgy byl přítomen podle zápisů v byzantském díle De ceremoniis aulae Byzantinae 

křesťanský kněz.

Míra rozšíření křesťanství na Rusi v 10. století je nejasná a byzantští autoři píšící 

ještě v polovině 11. století v Rusech spatřovali pohany. Teprve až z 11. století je jistě 

doložena kyjevská metropolie.42 Existence křesťanů před polovinou 10. století je 

doložena i archeologicky. V. Ja. Petruchin ve svém článku upozorňuje na výskyt 

křesťanských pohřbů, které je možné dávat do souvislosti s křesťany- varjagy z Igorovy 

družiny, o kterých se zmiňoval Nestor v pojednání o smlouvě uzavřené s Byzantinci. 43

Je tedy evidentní, že již v první polovině 10. století existovali na území 

tehdejšího kyjevského státu křesťané. Předpokládá se, že určitou roli mohly sehrát i 

                                                
38 Повесть временых лет – подготовка текста, перевод статьи и комментарии Д.С.Лихачевa, Санкт-
Петербург 1996, s. 156.
39 Повесть временых лет…, op.cit., s. 159 – 163.
40 В. Я. Петрухин, „Христиианство на Руси во второй половине X – первой половине XI в.“, in 
Христиианство в странах восточной, юго-восточной и центральной Еропы на пороге второго 
тысячелетия, Москва 2002, s. 61.
41 O této hypotéze podává informace A. Poppe v článku „The building of the church of St. Sophia in 
Kiev“, in: The Rise of Christian Russia, London 1982, Variorum Reprints.
42 С. А. Иванов, Византийское мисионерство…, op. cit., s. 219.
43 В. Я. Петрухин, „Христиианство на Руси во второй половине X – первой половине XI в.“, …, 
op.cit., s. 61.
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kontakty s bulharskou kulturou. Postupně došlo k šíření staroslovanské literatury. 

Znalost staroslovanského písma nalézala uplatnění nejen v církevní sféře, ale také byla 

potřebná ve státní správě, třeba právě např. při překladu smluv uzavřených mezi 

Byzancí a Rusí. I samotná Olga, která část cesty podnikla po souši, možná využívala 

určitých kontaktů s Bulharskem.44

Není tedy možné říci, jak velké množství obyvatelstva bylo ještě před oficiálním 

přijetím křtu christianizované, ale existují důkazy o christianizaci a o přítomnosti 

křesťanů v Kyjevu během první poloviny 10. století.45

Zůstává otázkou, jaké části kyjevské společnosti se christianizace dotkla nejvíce. 

Na jedné straně musela být křesťanská menšina zastoupena Varjagy. Nabízí se i 

vysvětlení, že křest v době kněžny Olgy přijala určitá část její družiny a zřejmě v ní již 

dříve existovali křesťané. Na straně druhé pohanské reakce v době vlády Svjatoslava a 

na počátku vlády Vladimíra byly způsobeny tlakem jiné složky kyjevské elity. V. 

Vodoff se domnívá, že křesťanství bylo přijato určitou částí varjažské společnosti a 

pohanské reakce byly výsledkem tlaku Skandinávců, kteří přišli do Kyjeva s vlnou 

přistěhovalců ze Švédska.46

1. 4  Vztahy Byzance a Rusi v první polovině 10. století

Z 10. století je také různými kronikami doložena spolupráce Rusů s byzantským 

císařem. Na počátku století se v Byzanci objevovali nájemní vojáci ruského původu. 

Konstantin VII. Porfyrogennétos např. informuje, že roku 911 bylo 700 ruských 

žoldnéřů v císařském vojsku, které táhlo proti Arabům na Krétě. Roku 934 se stejný 

počet Rusů účastnil byzantského poselstva vyslaného do jižní Itálie. Následujícího roku 

titíž Rusové tvořili část byzantské výpravy do Francie a téhož roku také bojovalo 415 

Rusů v byzantském vojsku proti Langobardům. Celkem 629 ruských žoldnéřů bylo 

přítomno v další byzantské expedici na Krétu r. 949, tj. již v době panování kněžny 

Olgy. V 50. a 60. letech se pak opět Rusové účastnili několika výprav proti nepřátelům 

                                                
44 Г. Г. Литаврин, „Древняя Русь, Болгария и Византия в IX – X вв. …, op. cit., s. 74.
45 D. Obolensky, „Russia and Byzantium in the Mid-Tenth Century: The Problem of Baptism of Princess 
Olga“, in: The Greek Orthodox Theological Review, Volume 28, Number 2, Brookline, Mass. 1983, s. 
157.
46 V. Vodoff, Naissance de la chrétienté…, op. cit., s. 54.
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Byzance a společně s byzantským vojskem se tak dostali na Sicílii, Krétu a do Sýrie.47 I 

křest Olžina vnuka Vladimíra byl spojen s žádostí byzantského císaře o vojenskou 

pomoc.48

Jak A. S. Korolev zdůrazňuje ve své práci49, zahraniční politika závisela v době 

knížete Igora a Olgy silně na mínění i dalších Rusů a představitelů ostatních územních 

celků nacházejících se ve sféře vlivu Kyjevské Rusi. Dokonce svou roli mohly sehrát i 

hlasy obchodníků a významných center, která knížata spravovala. A.S. Korolev se 

domnívá, že Igora není možné nazvat monarchou v pravém slova smyslu, v jakém je 

toto slovo vnímáno v současné době.50 Domnívá se také, že Rus byla v této době pod 

správou více kmenových vládců a že přízvisko „veliký“, které je možné najít u jmen 

Olega a Igora ve smlouvách z let 911 a 944 byl spíše hodnocením nežli titulaturou.51

Kontakty s Byzancí byly také podmíněny celkovými mezinárodními vztahy 

Kyjevské Rusi. Významnou roli hrály samozřejmě vztahy s Bulharskem a také kontakty 

s říší Chazarů. Územím Bulharů bylo většinou nutné projít při pochodech na 

Konstantinopol. Předpokládá se, že kníže Oleg pokud opravdu podnikl výpravu na 

Byzanc roku 907, musel být v kontaktu s vládcem Bulharů Simeonem, aby mohl projít 

jeho územím. Když táhl kníže Igor r. 944 na Byzanc, bulharská strana o tažení 

informovala byzantského císaře. Igor pak jako odplatu dal Pečeněhům příkaz vtrhnout 

do oblastí bulharského carství.52

Byzanc podle svědectví chazarských pramenů využívala konfliktů Rusů 

s Chazary, kterými byla Rus oslabována. V chazarském pramenu Cambridgeském 

dopisu kyjevské židovské obce se uvádí, že na popud chazarského vojevůdce Pesacha 

podnikl vládce Rusů „Hlgw“ výpravu proti Byzanci.53 Interpretace pasáží v tomto díle 

jsou rozdílné, ale svědčí o úzkých vztazích mezi Chazary a Rusy a jejich vzájemném 

ovlivňování se ve vztazích vůči Byzanci.

                                                
47 Tyto informace uvádí B.T.Пашуто, „Внешняя политика…, op.cit., s. 65–66 a А. С. Королев, 
История междукняжеских отношений…, op. cit., s. 81 a Г.Г. Литаврин, „О юридическом статусе 
древних русов в Византи в X столетии“, in Византийские очерки, Moskva 1991, s. 65.
48 F. Dvorník, Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.
49 А. С. Королев, История междукняжеских отношений…, op. cit.,  s. 79–102.
50 Tamtéž, s. 82.
51 Tamtéž, s. 82–84.
52 Повесть временых лет…, op.cit., s. 159.
53 К. Цукерман, Русь, „Византия и Хазария в средине X века: проблемы хрoнологии“, in: Славяне и 
их соседи. Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время , выпуск 6, Москвa 
1996, s. 71.
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Vztah Byzance k Rusům trvale žijícím na území říše se také mohl měnit 

vzhledem k celkové politické situaci.54 V případě, že došlo k nějakému vážnějšímu 

konfliktu s Rusí, byli Rusové na území Byzance kontrolováni. Například novgorodský 

kníže Vladimír, syn Jaroslava Moudrého, organizoval nájezdy na území byzantské říše, 

a jako důsledek jeho chování vydal císař Konstantin IX. Monomach nařízení zatknout 

všechny Rusy žijící na území říše.

1. 5 Smlouvy uzavřené mezi Byzancí a Rusí

Smlouvy uzavřené v 10. století mezi Rusí a Byzancí byly celkem tři. První 

z roku 911, druhá 944 a třetí z roku 971, která byla uzavřena mezi Svjatoslavem a 

Ioanem I. Cimiskesem. Tyto smlouvy upravovaly právní postavení Rusů na byzantském 

území a v první ze smluv se dokonce jasně hovoří o poskytnutí vojenské pomoci 

byzantskému císaři.   

Svou strukturou odpovídaly smlouvy byzantským diplomatickým dokumetům. 

Střední části smluv obsahovaly regule a právní podmínky, kterými se měly řídit 

kontakty Rusů s Byzantinci na území říše. Byzanc se snažila prostřednictvím těchto 

smluv udržet chování Rusů v normách byzantského práva. Ruské straně mělo být jasné, 

že po vstupu na byzantské území, je nutné se řídit těmito regulemi a není možné 

dodržovat zvyky obvyklé na jejich území. 

Z hlediska vztahů Rusi s Byzancí a možných vztahů v době panování kněžny 

Olgy jsou nejdůležitější pasáže, věnující se postavení ruských vojáků, kupců a poslů na 

území byzantské říše. G. G.Litavrin55 tak na základě studia textů smluv došel 

k závěrům, že ještě před rokem 911 byzantský císař nějakým způsobem informoval o 

nadcházejících výpravách Rusů a zřejmě tak činil na podzim roku před expedicí. Část 

ruských vojáků, kteří sloužili jako pomoc byzantskému císaři, přicházela do Byzance 

jen na krátké odobí, po které se účastnila vojenských výprav, jiná část zůstávala 

v Byzanci dlouhodobě. Ze smluv je také evidentní, že kyjevský kníže nerad poskytoval 

vojsko byzantskému císaři na delší období a že právě tato skutečnost měla být 

regulována pravidly ve smlouvě, která byla spíše výhodná pro byzantskou stranu. 

Samotný kyjevský kníže se výprav proti nepřátelům Byzance neůčastnil. Je ovšem 

                                                
54 Г. Г. Литаврин, „О юридическом статусе…, op.cit., s. 62.
55 Tamtéž, s. 60–82.
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nutné zdůraznit, že účast Rusů na byzantských výpravách byla dobrovolná a 

nepředstavovala nějaký povinný závazek Kyjevské Rusi vůči Byzanci. Ruský kníže měl 

evidentně vliv na rozhodnutí, na jak dlouhou dobu a jak veliký počet vojáků se do 

Byzance vypraví.

V devátém článku smlouvy z roku 911 se také píše o povinnosti Byzantince 

vykoupit Rusa z otroctví, pokud se s ruským otrokem setká na nějaké zahraniční 

výpravě, a stejně tak vznikala taková povinnost Rusovi.56 V této smlouvě byla celkově 

regulována i práva a povinnosti v případě úmrtí ruského vojáka v byzantském vojsku. 

Byla definována pravidla, kterými měla být poté poskytnuta právní ochrana jeho 

pozůstalé rodině a zachování majetku mrtvého vojáka. S uzavřením těchto smluv 

souviselo i výhodnější postavení pro ruské kupce na byzantském trhu.

V nájezdech Rusů na Byzanc ve 40. letech T. Wasiliewski například vidí snahy 

přinutit Byzanc k uzavření smlouvy, která by byla pro Rusy výhodnější než ta z roku 

911.57  Smlouva uzavřená v roce 944 nakonec ale nebyla tolik výhodná pro Rusy jako 

smlouva z roku 907/11 a spíše přinášela prospěch Byzantincům, proto se někteří autoři 

domnívají, že celkový vývoj vztahů Rusi k Byzanci se spíše vyvíjel ve znamení 

rostoucího vlivu Byzance vůči Kyjevské Rusi.58

Smlouva z roku 971 byla uzavřena po prohraných bojích s byzantským vojskem 

na bulharském území. Kníže Svjatoslav se musel zavázat, že nikdy nevtrhne na území 

Byzance, Bulharska a Chersonésu, a že bude bojovat proti nepřátelům Byzance. 

Byzantský císař pak obnovil privilegia ruských obchodníků na byzantském trhu.

S uzavřenými smlouvami zřejmě souvisela i přítomnost ruských bojovníků 

v byzantské armádě na některých výpravách, které byzantský císař v 10. století podnikl.

Není ovšem možné vztahy mezi Rusy a Byzantinci na základě těchto smluv 

idealizovat. Cílem těchto smluv bylo odvrátit možné vojenské střetnutí a na oplátku za 

pomoc ruských vojáků, kteří podporovali snahy Byzantinců, usnadnit ruským kupcům 

obchodní jendání.

                                                
56 Tamtéž, s. 68.
57 T. Wasilievski, „Обращеная в христианство Pусь в византийской семье правителей и народов“, 
in: XVIII Международный конгресс византинистов, Raports pléniers, Москва 1991, s. 11.
58 D. Obolensky, Byzantium and the Slavs…, op. cit., s. 56.
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1.6 Cesty ruských kupců do Byzance

Město Kyjev leželo na místě velmi výhodném pro obchodování – křížily se zde 

cesty spojující severské oblasti s jihem a západní Evropu s Podněpřím, ze kterého vedly

cesty dále na východ k Chazarům a dalším národům sídlících v kavkazské oblasti. Právě 

obchodní kontakty stály u zrodu pozdějších diplomatických vztahů Kyjevské Rusi. 

Obchodní výpravy byly obvykle organizovány knížecí mocí a představovaly část 

zahraniční politiky Kyjevské Rusi v prvních staletích její existence. Výpravy kupců 

byly doprovázeny poselstvy různých měst a knížectví, a tak obchodní cesty měly 

zároveň i diplomatické cíle a často stály u zrodu pozdějších politických kontaktů.

Proslulé jsou zejména obchodní cesty ruských kupců do Byzance, „iz varjag 

v greki“, o kterých se zmiňuje již Nestor. Na základě smluv uzavřených mezi Rusí a 

Byzancí a informací v byzantských pramenech je možné usuzovat, že v 10. století došlo 

k utužení obchodních vztahů mezi těmito dvěma zeměmi. 

Někteří odborníci se domnívají, že kupci podnikali do Byzance i dvě výpravy za 

rok.59 Ve chvíli, kdy roztály ledy na Dněpru, organizovali ruští kupci výpravy na 

pověstných monoxylech. První expedice ruských kupců vyrážela z oblasti středního 

Dněpru, tedy území, kde se nacházely např. Kyjev, Černigov, Vyšgorod aj. O měsíc 

později byla organizována další výprava z měst ležících severněji, kde k roztání ledů 

docházelo o několik týdnů později, tj. měst jako Novgorod, Smolensk, Rostov aj. Svou 

roli na organizování dvou kupeckých výprav mohl sehrát i velký počet jejích účastníků,

kteří by nemohli všichni v tak velkém počtu vstoupit najednou na území byzantské říše. 

Byzantská říše totiž různými způsoby regulovala pobyt cizinců na svém území. Na 

výpravu se vydávalo zpravidla něco mezi stem až dvěma sty lodí. Přesné způsoby 

organizace kupeckých výprav nejsou známy. V. T. Pašuto uvádí, že cesta z Kyjeva do 

Konstantinopole trvala jedenáct dní.60

V díle Konstantina Porfyrogennéta také existuje zajímavá zmínka61, na jejímž 

základě někteří soudí, že cílem obchodních výprav Rusů na jih nebyla Konstantinopol, 

ale Mesembria, a Konstantinopol představovala pouze jednu z významných obchodních 

stanic na této cestě.62

                                                
59 Г.Г. Литаврин, „О юридическом статусе…, op. cit., s. 76.
60 В.Т.Пашуто, „Международные значение…, op. cit., s. 50.
61 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, edited by Gy. Moravscik and R.H.J. Jenkins, 
Dumvarton Oaks 1967, s. 62–63.
62 Г. Г. Литаврин, „Древняя Русь, Болгария и Византия…, op. cit., s. 63.
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Přípravy na takové výpravy začínaly již v zimě výrobou monoxylů.63 U tohoto 

typu lodí bývají rozlišovány dva druhy – vojenský a obchodní. Obchodní se od 

vojenských lišily především svou těžkostí a menší rychlostí. Na základě dochovaných 

zpráv se předpokládá, že do jednoho monoxylu se mohlo vejít až 40 osob a nosnost byla 

přes 2250 kilogramu.64 Kupci byli zpravidla doprovázeni asi polovičním počtem poslů, 

kteří reprezentovali zájmy svých knížat. Museli být přítomni i bojovníci, protože cesta 

na jih vedla přes území, na kterých mohlo hrozit kupcům nebezpečí. Vedle bojovníků je 

také možné předpokládat přítomnost různých pomocníků, služebníků kupců a poslů a 

také se na lodích plavili i otroci, kteří bývali často vyváženým zbožím. Odhady počtu 

účastníků jedné takové obchodní výpravy se pohybují okolo jednoho tisíce.65

Mezi nejčastější vývozní artikl ruských obchodníků patřili otroci, dále lněné 

tkaniny, med, kožešiny, kůže, jikry a vosk. V 11. - 12. století, tedy v době, kdy si 

Novgorod podřídil severní mořské pobřeží, byla častným vývozním artiklem i mroží 

kost.

Pobyt kupců na byzantském území byl přísně regulován různými normami. Po 

příjezdu obchodníků do Konstantinopole byl byzantským zástupcem eparchiátu 

sestaven jejich seznam a určeny lhůty během kterých mohli obchodovat. Byzantinci tak 

byli informováni o přesném počtu osob, plavidel a zboží, které z Rusi do Byzance 

dorazilo. V Byzanci bylo běžné, že kupci museli uhradit i různé platby, aby jim bylo 

vůbec umožněno obchodovat. Každý cizí stát měl určité příslušné místo, na kterém mu 

byla směna umožněna. Celý proces obchodu byl tedy pod přísným dohledem zástupců 

byzantské moci. Ve smlouvách bylo ovšem stanoveno, že ruští kupci mohli zboží na 

trzích nakupovat volně, ale o prodeji vlastního zboží nebylo nikde zmínky. Lze tedy 

usuzovat, že Byzanc takto regulovala přísun cizího zboží na své území, ovšem odbytu 

vlastního zboží nebránila a podmínky uvedené ve smlouvě ji takto zvýhodňovaly. 

  Výpravy kupců na jih nepředstavovaly pouze transakce mezi obchodníky, ale je 

evidentní, že tyto cesty byly organizovány tehdejší státní mocí a měly proto i význam 

politický. Průběh obchodních cest Rusů byl také regulován smlouvami uzavřenými 

v letech 907/11 a 944. Právě vojenská pomoc Byzanci deklarovaná v těchto smlouvách 

byla i příčinou obchodních privilegií ruských kupců, která jim v některých ohledech 

ulehčovala podnikání ve srovnání s obchodníky z jiných zemí. Také např. kupci a 

                                                
63 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio…, op. cit., s. 56–57.
64 Г. Г. Литаврин, „О юридическом статусе…, op. cit., s. 78–79.
65 Г. Г. Литаврин, „Древняя Русь, Болгария и Византия…, op. cit., s. 65.
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poslové, kteří měli zvláštní svolení kyjevského knížete nebo byzantského císaře, byli při 

svém pobytu v Byzanci zvýhodňováni.

Na tyto obchodní cesty je nutno nahlížet jako na jeden z významných prostředků 

a zároveň vlastně i cílů utužování vzájemných vztahů Byzance a Rusi, které vedly 

k postupnému přejímání, ať již přímému či prostředkovanému bulharskou stranou, 

byzantské kultury a křesťantsví. Také kněžna Olga byla podle zpráv dochovaných v 

popisu audience u byzantského císaře Konstantina Porfyrogennéta doprovázena více 

než čtyřiceti kupci. Z toho vyplývá, že obchodní a politické zájmy se v tomto období na 

Rusi silně prolínaly. Je také logické, že pokud bylo možné z Kyjeva odeslat výpravu 

kupců pouze jednou za rok, byla tato expedice doprovázena i poselstvem 

reprezentujícím politické zájmy. Zájmem Rusi bylo tedy udržovat s Konstantinopolí 

pravidelné obchodní styky, na jejichž základě pak mohli být vytvářeny hlubší politické 

vztahy ovlivňující postavení Rusi v rámci mezinárodní politiky.
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2. Život kněžny Olgy

Většina informací týkajících se života kněžny Olgy před smrtí jejího manžela je 

opředena nejasnostmi. Již ve středověku došlo k rozšíření několika verzí o místě jejího 

původu a o tom, jak vysoké postavení rodina zaujímala na společenském žebříčku. 

Existuje mnoho hypotéz, které se týkají jejího věku v době jejího sňatku. 

Rok narození kněžny Olgy není přesně znám. Jednotlivé názory na její věk 

v době sňatku, který měl proběhnout v roce 903, se rozcházejí. Nestorův Letopis není ve 

svých datacích příliš spolehlivý a na mnoha místech jsou chronologické údaje 

rozporuplné. Například v údaji k roku 6411, tedy 903 n.l., je zařazena zpráva o sňatku 

Olgy s Igorem. A k roku 6453, 945 n.l., se píše, že Olga se svým malým synem 

Svjatoslavem byla v Kyjevu. Je zde zjevný časový rozpor a řada současných badatelů 

nepředpokládá, že by Olga měla syna ve velmi pokročilém věku, aniž by o tom nebyla 

nikde žádná další zmínka.66

Nestor ve svém letopise k roku 6411 píše sdělení, z nějž vyplývá víceméně 

pouze to, že se oženil se ženou jménem Olga, která přišla od města Pskovu.67 V jiném 

prameni, Knize stupňů, o které se soudí, že vznikla někdy mezi lety 1560 – 63, je 

možné se dočíst, že Olga pocházela ze vsi Vybutskaja u Pskova a samotný Pskov jí byl 

založen v době, kdy již byla křesťankou. V dalších letopisech se za rodné místo 

označuje Izborsk. V Nikonovskoj leptopisi se hovořilo o Budutine jako o sídlu Olgy, a 

proto pak také někteří kladli její rodiště sem. 68

Existuje i mnoho verzí o samotném původu kněžny Olgy. Někteří v minulosti 

soudili, že byla slovanského původu, jiní zase, že stejně jako většina kyjevských knížat 

byla normanského původu.69 Na základě Krátkého Vladimírského letopisce ze 16. 

století se rozšířila teorie, že Olga byla bulharskou kněžnou. Někteří se domnívají, že 

k této myšlence vedla záměna názvů měst Pleskov-Pskov s Pliskou. V letopisech ze 17. 

a 18. století se s oblibou uvádělo, že Olga byla dcerou Tmuturachana, vládce Polovců. 

Řada historiků vyslovila teorie o původu kněžny Olgy. V lidovém podání se 

uchovala tradice, že Olga byla převoznicí. Jiné prameny, jako např.Kniha stupňů, o ní 

hovoří jako o chudé venkovance. Naopak Jermolinský letopis jí přisuzuje vznešený 
                                                
66 J. B. Lášek, Počátky křesťanství…, op.cit., s. 63.
67 Повесть временых лет…, op.cit., s. 17.
68 Informace o vsích jmenovaných v letopisech převzaty z A. С. Королев, История междукняжеских 
отношений…, op. cit., s. 128–129.
69 V. Feidas, „Hé hegemonis tou Kievou…, op. cit., s. 630.
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původ a Tipografský letopis dokonce píše, že by Olga mohla být dcerou knížete Olega. 

Zřejmě tedy Olga patřila k nějakému významnějšímu rodu ze severní oblasti.70

Jednotlivé prameny přinášejí různé informace o životě této kněžny. Řada jimi 

popisovaných příběhů o Olze má často folklórní charakter, anebo je naopak obdobou 

vyprávění o životě svatých. V čem se ovšem různé prameny shodují, je skutečnost, že 

Olgu považují za velmi významnou osobnost a její postava je často vyzdvihována. 

Zmínka v Nestorově letopisu k roku 6455, tj. 947, svědčí o jejích politických a 

hospodářských aktivitách vůči Novgorodu.71 Olga měla na město Novgorod vliv 

mnohem větší než její předchůdci, protože to byla právě ona, kdo stanovil pro 

novgorodskou zem daň. A jak píše A. S. Korolev, mezi Novgorodem a Kyjevem nebyly 

až do poloviny 10. století zjištěny žádné větší kontakty.72 Na základě Nestorova letopisu 

je také možné předpokládat, že měla zvláštní vztah k městu Vyšgorod.73 Olga se také 

věnovala administrativnímu uspořádání státu.

A. S. Korolev upozorňuje na literární analýzy, které dávají do souvislosti příběh 

o Olze a o tom, jak se vypořádala s posly Drevljanů, s určitými motivy v severských 

ságách, které vedou k domněnce, že mohlo dojít k odloučení Igora a jeho ženy Olgy. 

Olga pak právě z toho důvodu obývala zmíněný Vyšgorod, který měl fungovat 

víceméně jako sídlo „odsunuté královny“.74 Dokonce se také objevují i domněnky o 

možné zainteresovanosti Olgy v Igorově smrti.75

Olga se stává zásadní postavou Nestorova vyprávění ve chvíli, kdy píše o smrti 

knížete Igora. Krutá pomsta Drevlajnům a jejich porážka svědčí o silné osobnosti této 

panovnice. Samotná datace Igorovy smrti Nestorem je rozporuplná. Nestor datuje 

Igorovu smrt do roku 6453 (tj. 945).

Další významnou událostí, kterou Nestor líčí je cesta kněžny Olgy do 

Konstantinopole a její křest. D. Obolensky píše, že je vlastně první ruskou panovnicí, o 

které je možné spolehlivě říci, že přijala křesťanství.76 Díky tomu se Olga stala ve své 

podstatě první ruskou křesťanskou kněžnou prohlášenou za svatou. 

                                                
70 Informace o různých teoriích o původu kněžny Olgy převzaty z A.С. Королев, История 
междукняжеских отношений…, op. cit., s. 130–131.
71 Повесть временых лет …, op.cit., s. 29
72 A.С. Королев, История междукняжеских отношений…, op. cit., s. 129.
73 Повесть временых лет …, op.cit., s. 29.
74 A.С. Королев, История междукняжеских отношений…, op. cit.,  s. 135.
75 П.П.Толочко, Дворцовые интриги на Руси, Санкт Петербург 2003, s. 22 a A.С. Королев, История 
междукняжеских отношений…, op. cit., s. 136–144.
76 D. Obolensky, „Russia and Byzantium…, op. cit., s. 157.
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Družina si v její době neuvědomovala výhodnost křesťanství pro další politický 

vývoj kyjevského státu. Olga chápala význam křesťanství pro další osudy své země a 

výhody jeho přijetí. Zároveň také docházelo k proměně vnitřní struktury státu, postupné 

centralizaci, která mohla být upevněna právě tímto náboženstvím. 

Kněžna Olga byla v čele Kyjeva až do období okolo roku 960, kdy jí skončilo 

regentsví a vlády se ujal její a Igorův syn Svjatoslav, který dále v politice šíření 

křesťantsví nepokračoval. Svědčí o tom i Nestorův letopis, ve kterém je popisováno, jak 

Svjatoslav reaguje na rady Olgy, aby přijal křesťanství: „Kterak mám já víru jinou 

přijmout sám jediný? I budou se tomu družina moje smáti.“77 A dále je pak Svjatoslav 

líčen značně barbarsky: „Na výpravě vozů za sebou nevozil, ani kotlů, ani mas vařil, ale 

po tenku rozřezav buď koninu, anebo zvěřinu, anebo hovězinu, na uhlích pekl a jídal; 

ani žádného stanu neměl, ale prostřel houni a sedlo pod hlavu; a takoví byli také ostatní 

všicki vojíni jeho.“78 Je tak zdůrazňována jeho nekulturnost a divokost, která byla často 

křesťany připisována pohanům. Svjatoslav pak v matčině politice nepokračoval a 

naopak se stavěl vůči Byzanci značně nepřátelsky. Dokonce byzantským poslům sdělil, 

že má v úmyslu vyhnat Byzantince z Evropy.79

Údaje o celé cestě do Byzance a průběh křtu jsou velmi nejisté, ale kněžna Olga 

zemřela již jako křesťanka – svědčí o tom např. skutečnost, že zakázala, aby po její 

smrti byly pořádány tryzny.80 Samotné místo křtu je nejasné, a stejně tak i přesný rok, 

kdy k této události došlo. V ruské kultuře ovšem zanechala tato událost výrazné stopy. 

Již z 11. století pochází první ikonografické vyobrazení této panovnice v chrámu Sofie 

v Kyjevě. A na konci 13. století byla Olga uznána patronkou rurikovské dynastie, a tím 

se ve své podstatě stala patronkou celé Rusi. Sarkofág s jejími ostatky byl umístěn

v centrální svatyni Rurikovců v Desátkovém chrámu zasvěceném Matce Boží.

M. Homza vidí v celém příběhu o kněžně Olze do určité míry aluze příběhů 

Heleny a biblické Marie.81 Upozorňuje na existenci dvou postav, ženské a mužské, které 

v řadě kultur reprezentovaly ve své podstatě první křesťany, byly vůči sobě 

v příbuzenském postavení a staly se patrony vládnoucí dynastie a daného národu. Mezi 

takové postavy patřili např. Konstantin Veliký a Helena, u nás Ludmila a sv. Václav a 

podobným příkladem byla i Olga a Vladimír. Olga a její vnuk Vladimír byli 

                                                
77 Nestorův letopis ruský, K.J. Erben, Praha 1954, s.60
78 Nestorův letopis ruský, K.J. Erben, Praha 1954, s.61
79 В.Т.Пашуто, „Международные значение древней Руси“, op. cit., s. 48.
80 V. Vodoff, Naissance de la chrétienté …, op.cit., s. 54.
81 M.Homza, „St.Ol´ga : The Mother of All Princes and Tsars of Rus“, in Byzantinoslavica LXIII, Praha 
2005, s.136.
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přirovnáváni k postavám Heleny a Konstantina Velikého i ve staroruské literatuře a to 

v díle Ilariona.82 Tyto podobnosti byly očividné již v tehdejší době, a tak došlo ke 

vzájemné inspiraci i v literárních památkách. R. O. Jakobson a F. Dvorník došli 

k závěru, že pasáž z Nestorova letopisu, ve které se patriarcha obrací ke kněžně Olze, je

víceméně totožná s pasáží z jedné české homilie.83

                                                
82 A. Poppe, Państwo i kościół na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968, s. 63.
83 А.И.Рогов, Принятие христиианства народами Центральной и Юго-Восточной Евроопы…, op. 
cit., s. 224.
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2. Datace křtu

Samotná datace a lokace křtu je velmi problematická a v současné době existuje 

několik různých teorií, podložených analýzami dochovaných pramenů.

J. B. Lášek upozorňuje na fakt, který mluví pro christianizaci spíše v padesátých 

letech.84 Tím je právě Olžin syn Svajtoslav, který christianizaci nepřijal. Na základě 

zmínek v kronice se předpokládá, že se narodil někdy okolo roku 940. Kdyby Olga tedy 

přijala křest roku 946, dá se předpokládat, že by ke křesťanství vedla i svého syna, a 

pokud ne ona, tak kněží, kteří se pohybovali v jejím okolí. U roku 955 je však 

Svjatoslav Nestorem líčen již jako víceméně dospělý, který se bojí posměchu své 

družiny, kdyby přijal křesťanskou víru. To nasvědčuje spíše tomu, že Olga byla 

pokřtěna později, v době kdy její syn byl již starší, schopen se sám rozhodovat a měl 

vlastní družinu. 

Na základě datace v Nestorově Letopisu a vzhledem k sezónnímu charakteru 

cestování na jih z Rusi je podle G. G.Litavrina možné datovat kněžnin pobyt na jihu do 

podzimu 954 či do letních měsíců následujícího roku.85 Samotný G. G. Litavrin dává 

přednost dataci do roku 954 a zároveň upozorňuje, že ke křtu mohlo dojít již v roce 946, 

při její návštěvě v Konstantinopoli.86 K roku 946 se například přiklání popis v Dějinách 

Byzance87, kde vychází z předpokladu, že se Olga nechala pokřtít krátce po smrti 

knížete Igora a to ještě v Kyjevu, protože De ceremoniis císaře Konstantina není o křtu 

žádná zmínka. Kněžně Olze byla podle tohoto pramene udělena velká pocta, když 

mohla stolovat se členy císařské rodiny.

Někteří se domnívají, že Olga podnikla cestu do Konstantinopole za účelem křtu 

již v roce 946, ale tehdy jí nebylo vyhověno a podruhé, v roce 954/5 přijala křest. 

Takovou dataci je možné nalézt v pracech T. Wasiliweskeho a V. Vodoffa.88 Oba dva 

navazují na práce G. G. Litavrina.

Někteří se domnívají, že Olga sice podnikla cestu do Konstantinopole roku 957, 

ale křesťankou se stala již předtím v roce 954/5 v Kyjevu.89 K přesvědčení středověkých 

                                                
84 J.B. Lášek, Počátky křesťanství…, op. cit., s. 80–81.
85 Г.Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, Санкт Петербург 2000, s. 157.
86 Tamtéž, s. 204 – 211.
87 kol. Dějiny Byzance, red. B. Zástěrová, Vydání 1.,Praha 1996, s. 167.
88 T. Wasilievski, „Обращеная в христианство Pусь в византийской семье правителей и народов“…, 
op.cit., s. 12; a V. Vodoff, Naissance de la chrétienté…, op.cit., s. 52.
89 Takový názor zastával např. E. Golubinskij nebo G. Ostrogorskij, „Византия и киевская княгиня 
Ольга…, op.cit., s. 1466



25

autorů, že kněžna byla pokřtěna v Konstantinopoli, pak mohlo dojít spojením dvou 

známých faktů o této panovnivci, tj. že byla pokřtěna, a že podnikla cestu do Byzance. 

Skutečnost, že Konstantin VII. Porfyrogennétos ve svém díle při popisu audience v roce 

957 mlčí o tom, že Olga je křesťankou, je vysvětlována jako přezírání aktivity jiného 

církevního sboru, který mohl být nějakým způsobem spojen s jinou než byzantskou 

misií.90 Také skutečnost, že Konstantin Porfyrogennétos zmiňuje v poselstvu 

doprovázejícím kněžnu křesťanského duchovního Grégória, utvrzuje tyto autory 

v domněnce, že Olga navštívila Konstantinopol v padesátých letech již jako 

křesťanka.91 S těmito argumenty nesouhlasí a podrobuje je kritice D. Obolensky.92

Argument vycházející ze zmínky o popu Grégóriovi nepovažuje za příliš relevantní a 

upozorňuje na skutečnost, že v celém Konstantinově díle je Olga označována jako Elga, 

tj. svým pohanským jménem a nikoli jako Helena. Tentýž autor pak v závěru svého 

článku konstantuje, že otázka datace a místa křtu kněžny Olgy je otevřená.93 Také M. D. 

Priselkov nesouhlasí s možností dřívějšího křtu v Kyjevu a jednoznačně lokalizuje křest 

do Konstantinopole. Upozorňuje při tom, že kdyby Olga byla pokřtěna v Kyjevu, je 

logické, že by společně s ní byl pokřtěn i tehdy nedospělý Svjatoslav, který se později 

přiklonil k pohanství.94

Jiní tvrdí, že Olga podnikla do Konstantinopole dvě cesty – jednu v roce 954/5 a 

tehdy přijala křesťanství a roku 957 se pokusila vyžádat od císaře zřízení církevní 

organizace na Rusi.95 Další se domnívají, že poprvé jela do Konstantinopole roku 946 či 

957 a podruhé byla na své cestě pokřtěna roku 960.96 V. Feidas, který se přiklání 

k názoru, že křest proběhl v Konstantinopoli a v 50. letech, zdůrazňuje jeho osobní 

charakter.97

Různé hypotézy autorů jsou důsledkem upřednostňování různých pramenů, které 

jsou o křtu kněžny Olgy dochovány. V jednotlivých detailech se tyto prameny liší a 

velmi často obsahují rozporuplné informace. Někteří autoři zabývající se vztahy 

                                                
90 A.P.Vlasto, The Entry of the Slavs…, op.cit., s. 250.
91 u Г.Острогорский, „Византия и киевская княгиня Ольга…, op.cit., s. 1463.
92 D. Obolensky, „Russia and Byzantium…, op. cit., s. 165–166.
93 Tamtéž, s. 171.
94 М.Д. Приселков, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси…, op. cit., s. 14.
95 Tamtéž.
96 Shrnutí těchto teorií podává G.G.Litavrin v Византия, Болгария, Древняя Русь, Санкт Петербург 
2000, s. 158 a G. Ostrogorskij, „Византия и киевская княгиня Ольга…, op.cit., s. 1459.
97 V. Feidas, „Hé hegemonis tou Kievou…“, op.cit., s. 639.
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slovanských států k Byzanci preferují neupřesňovat datum křtu a ponechávají ve svých 

dílech informaci, že ke křtu došlo někdy mezi lety 946 až 960.98

3.1 Prameny ke křtu kněžny Olgy

Existuje několik historických pramenů, které podávají svědectví o křtu kněžny 

Olgy. Obecně jsou děleny na staroruské, latinské a byzantské. Základními ruskými 

prameny jsou Nestorův Letopis a Na paměť a ku chvále knížete Vladimíra od mnicha 

Jakuba, Ilarionovo Slovo a Proložnoje žitije kňagini Olgi (Synaxarion). Latinským 

pramenem je kronika tzv. pokračovatele Reginona. Z Byzance jsou známy dvě práce 

v řečtině, které podávají informace o kněžně Olze. Jednou z nich je kronika, kterou 

napsal Ioannés Skylitzes, a druhou dílo císaře Konstantina VII. Porfyrogennéta De 

ceremoniis aulae Byzantinae. Je důležité upozornit na skutečnost, že všechny ruské 

prameny vznikly až v delším časovém odstupu od samotné události a víceméně 

současným dílem je pouze práce byzantského císaře Konstantina VII.a kronika tzv. 

pokračovatele Reginona. Všechny zmíněné prameny byly analyzovány a na základě 

těchto analýz vznikly různé teorie o místě, době a okolnostech křtu kněžny Olgy. 

3.1.1. Ruské prameny

Nestorova kronika

V Nestorově kronice vystupuje postava kněžny Olgy do popředí po smrti svého 

muže, knížete Igora. Je zde líčena jako silná panovnice lstivě a krutě se mstící za smrt 

muže. Samotná přesná datace Igorovy smrti a její okolnosti nejsou z tohoto pramene 

zcela jasné. Nestor klade Igorovu smrt do roku 6453, tj. 945 a cestu kněžny Olgy do 

Konstantinopole do roku 6463, tedy do období 1. září 954 až 31. srpna 955. 

V Nestorově kronice je pak vylíčeno kněžnino setkání s císařem, který ruskou 

kněžnu obdivuje a chce se s ní oženit, a následný život, který Olga vedla v křesťanském 

duchu.99

Při analýze sledu jednotlivých událostí líčených Nestorem řada badatelů narazila 

na rozporuplné údaje, a tak Nestorovy datace není možné přijímat bez výhrad. Na 

                                                
98 Činí tak např. D. Obolensky, Byzantium and the Slavs…, op. cit., s. 56.
99 Nestorův letopis ruský, K.J. Erben, Praha 1954, s. 58-60.
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nejasnosti v Nestorově líčení upozorňují ze současných autorů např. G. G. Litavrin100 a 

A. S. Korolev101. J. B. Lášek také podává ve svém díle informace o různých hypotézách 

a datacích křtu kněžny Olgy, které vznikly na základě kritiky Nestorova líčení.102

Velkým přínosem ke zkoumání Nestorova letopisu byly práce A. A. Šachmatova, 

zejména Разыскание о древнейших русских летописных сводах, na které odkazují 

všichni tři výše zmínění autoři.

Ke vzniku protichůdných údajů v Nestorově líčení došlo zřejmě tím, že 

vyprávění o letech 945 – 946 po dlouhé období existovalo pouze v ústní formě, a tak 

mohly být vytvořeny různé varianty téhož příběhu.103 Podle mnohých badatelů část 

Nestorovy kroniky pojednávající o tomto období vznikla na základě více vyprávění. D.

S. Lichačev ve svém díle uvádí, že do Nestorovy kroniky bylo zařazeno celkem šest 

vyprávění o christianizaci Rusi a příběh o Olze byl zařazen v chronologickou mezeru 

nejstaršího kyjevského svodu z r. 1037.104 Stejně tak usuzuje i J. P. Arrignon, který se 

také domnívá, že původní text, který vznikl v okruhu Jaroslava Moudrého, musel být 

kratší, než pasáž zachovaná v Nestorově díle.105

D. S. Lichačev upozorňuje na to, že pasáž o křtu kněžny Olgy u Nestora 

obsahuje prvky církevního vyprávění, a zároveň také folklórní elementy, které mají až 

anekdotický ráz.106 V části, která má folklórní charakter, je podtrhnuta kněžnina 

chytrost, když „vyzrála“ na byzantského císaře, který se s ní chtěl oženit. Olga císaře 

přelstila tak, že jej požádala, aby se stal jejím kmotrem, protože se nesluší, aby se 

křesťanský císař oženil s pohankou. Pak mu ovšem kněžna Olga řekla, že jako její 

vlastní kmotr se s ní oženit nemůže a do císařových úst je vložena věta: „Переклюкала 

мя еси, Ольга.“107 Lze jen stěží předpokládat, že by byzantský císař, který v této době 

představoval vládce nejvyspělejší evropské civilizace, tímto způsobem reagoval, či že 

se vůbec takový příběh mohl odehrát, protože v době křtu kněžny Olgy byl císař ženat. 

Je také možné, že celý tento příběh byl vytvořen s účelem zdůraznit duchovní 

                                                
100 Г. Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь, op.cit., s. 157–161.
101 А. С. Королев, История междукняжеских отношений…, op. cit., s. 106.
102 J. B. Lášek, Počátky křesťanství…, op. cit., s. 69.
103 А.С. Королев, История междукняжеских отношений…, op. cit., s. 106.
104 Д.С.Лихачев, Руские летописи и их культурно-историеское значение, Mосква 1947, s. 64-65.
105 Ж.-П. Ариньон, „Международные отношение киевской Руси в середине X в. и крешение 
княгини Ольги“, in: Византийский временик 41, Moskva 1980, s. 116.
106 Повесть временых лет…, op.cit., s.440-442.
107 Tamtéž, s. 30.
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příbuzenství byzantského císaře s kněžnou Olgou, a tím i její svatost.108 Právě 

v Letopisu je tento motiv žádosti o ruku základním.

Další pasáž Nestorova vyprávění nese zcela odlišné znaky, když popisuje Olgu

hledající křesťanskou moudrost.109 M. Homza také zdůrazňuje značně rozdílné vnímání 

Olgy jako pohanské kněžny a jako křesťanské vládkyně Heleny, jejíž jméno při křtu 

přijala.110 V Nestorově kronice jsou např. po pokřtění Olgy používána pro její osobu a 

její způsob života přirovnání biblickým postavám. 

Zvláštní je část vyprávění o událostech, které následovaly po kněžnině návratu 

do Kyjeva. Byzantský císař požádal kněžnu o podporu – a to jak materiální, tak i 

vojenskou. Olga však tuto pomoc odmítla a je jasné, že je nespokojena. V poznámkách 

k vydání Erbenova Nestorova letopisu ruského z roku 1954 je možné se dočíst, že tato 

nespokojenost vycházela z toho, že císař Konstantin VII. odmítl založit v Kyjevě 

samostatnou církevní organizaci.111 D. Obolensky112 také upozorňuje na to, že Olga 

byla přijata během svého pobytu v Konstantinopoli byzantským císařem dvakrát, jednou 

9. září a podruhé 18. října a tato skutečnost pak nabízí vysvětlení narážek, aby i císař 

počkal: „…jestliže ty také postojíš u mne v Počajně, jako já v zátoce mořské, tehdy ti to 

dám.“113 Protože poselstvo kněžny Olgy muselo při návštěvě Konstantinopole pobývat 

vně město – stejně jako barbarští kupci, ruské kupce při každoročních návštěvách 

nevyjímaje.

Popis událostí k roku 955 pokračuje vyprávěním o tom, že kněžnin syn 

Svjatoslav se odmítl nechat pokřtít, protože jeho družina by se mu pak smála. Nestorova 

kronika tak svědčí o tom, že část ruské aristokracie byla v této době jistě pohanská a 

křest přijali pouze někteří. Je zřejmé, že Svjatoslav v politice své matky nepokračoval.

Na paměť a ku chvále knížete Vladimíra od mnicha Jakuba

Tento dokument byl napsán zřejmě okolo roku 1070 mnichem Iakovem. J. P. 

Arrignon označuje tři základní momenty tohoto díla, které se týkají kněžny Olgy. 

Prvním je skutečnost, že se Olga z rozhodnutí Boží moci rozhodla vypravit do 

Konstantinopole, aby se nechala pokřtít. Druhým momentem je přijetí nového jména 

Helena. A poslední informací, která ovlivnila mnohé badatele v datování křtu kněžny 
                                                
108 J. B. Lášek, Počátky křesťanství…, op. cit., s. 71.
109 Повесть временых лет…, op.cit., s. 30.
110 M.Homza, St.Ol´ga : The Mother of All Princes…, op.cit., s.131.
111 K.J.Erben, Nestorův letopis ruský…, op.cit., s. 233.
112 D. Obolensky, The Byzantine Commonwealth…, op. cit., s. 164.
113 K.J.Erben, Nestorův letopis ruský…, op.cit., s. 59.
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Olgy, je zmínka, že kněžna žila ještě 15 let ode dne svého křtu a zemřela 11. července 

roku 6477, tedy 969.114

Někteří ovšem soudí, že celé vyprávění o Olze je pouze vsuvkou v této literární 

památce.115 Zřejmě tato část, označovaná jako Pochvala Olgy, vznikla po vybudování 

Desátkového chrámu (996), do kterého byly r. 1007 přeneseny ostatky kněžny. J. P. 

Arrignon se domnívá, že datum křtu uváděné v Nestorově kronice vychází právě z údaje 

uvedeného v Pochvale – tedy že kněžna Olga zemřela patnáct let po svém křtu, protože 

tato Pochvala je jasně starší než Nestorovo dílo a vykazuje určité paralely s dílem 

Ilariona.116

Tato literární památka však stejně jako Nestorův letopis lokalizuje jednoznačně 

místo křtu do Konstantinopole. Podle mnohých však není toto umístění zcela jisté.117 Je 

ovšem možné, že autor Letopisu klade místo křtu do centra byzantské říše právě z toho 

důvodu, že pak by mohl provést křest samotný patriarcha a kmotrem být císař.118    

V Paměti je také evidentní snaha zdůraznit svatost kněžny Olgy, která byla 

v době redakce již uctívána jako svatá. V Pamjati se zdůrazňuje např. to, že její tělo i 

dlouho po smrti zůstávalo neporušené a její sarkofág se zázračně otevíral návštěvníkům 

s dobrými úmysly. 

3.1.2. Prameny neruského původu

a) Latinské prameny

 Pokračovatel Reginonův

Autorem tohoto spisu je nejspíše Adalbert Trevírský, který rozšířil původní 

Kroniku Reginona o události období 907 – 967. Byl to zřejmě tentýž Adalbert, kterého 

roku 961 císař Otto I. vyslal na Rus.119 Adalbert sám v době příjezdu poselstva Rusů 

nebyl ovšem na dvoře císaře Otty I, ale v klášteře v Trevíru.

                                                
114 Ж.-П. Ариньон, „Международные отношение киевской Руси…, op.cit., s.117.
115 Mezi prvními to zmínil A.A. Šachmatov a J.-P.Arrignon tuto domněnku pouze potvrzuje: Ж.-П. 
Ариньон, Международные отношение…, op.cit., s. 117.
116 Tamtéž.
117 Г.Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь…,op.cit., s. 158-159.
118 J.B. Lášek, Počátky křesťanství…, op. cit., s. 71.
119 Г.Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь…, op.cit., s. 161-162.
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V této kronice se píše, že roku 959 přišlo k Ottovi I. do Frankfurtu nad 

Mohanem poselstvo královny Rusů Heleny, která se nechala pokřtít v Konstantinopoli 

v době vlády císaře Romana. K Ottovi I. přišla žádat, aby poslal do její země biskupa a 

kněze. Otto tomuto požadavku vyhověl. Pokračovatel Reginonův vkládá do vyprávění 

větu, že žádost Rusů, byla neupřímná, což se prý ukázalo později.

První vysvěcený biskup, který se měl odebrat na Rus, však ještě před cestou 

zemřel. Poté byl vysvěcen další adept, jakýsi Adalbert z klášterního bratrstva svatého 

Maxima, který bývá ztotožňován s autorem kroniky. Tento Adalbert se pak odebral 

k ruskému národu. Více informací o této západní misiji však tento pramen neposkytuje. 

Pouze se zmiňuje o návratu a neúspěchu, protože „v záležitosti, kvůli které byl poslán, 

nemohl nic vyřídit a viděl, že se zbytečně namáhal.“120

Tyto zprávy zachované v latinsky psané kronice byly dalším popudem ke vzniku 

různých hypotéz o důvodech kontaktů ruské kněžny s německým panovníkem a také na 

základě těchto údajů vznikaly další datace křtu kněžny Olgy. Již v 19. století se 

například objevil názor, že za žádostí kněžny Olgy u Otta I. se skrývá ochlazení vztahů 

Rusi a Byzance.121 I tato skutečnost podporuje názor uvedený výše u výkladu pasáže 

v Nestorově Letopisu, kde kněžna Olga odmítá pomoc byzantskému císaři a je 

nespokojena. Nabízí se odpověď, že zřejmě nedosáhla cíle, s jakým se nechala pokřtít 

byzantskou církví, tedy že nedosáhla toho, aby byla vytvořena v Kyjevu nezávislá 

církevní organizace. Dokonce se objevil i názor, že celý příběh je jen smyšlený a že 

k žádné návštěvě ruského poselstva na frankfurtském dvoře nedošlo.122 J. P. Arrignon 

především zdůrazňuje tu zvláštnost, že Olga nevyslala s žádostí o biskupa své poselstvo 

přímo k papeži, jak se to obyčejně dělávalo v podobných případech. Také se domnívá, 

že za samotnými misiemi Otty I. nestál ani tak zájem o rozšíření křesťanství, ale určité 

imperiální nároky a také se mohlo jednat o kontakty spíše obchodního rázu.123

Na základě tohoto pramene byla vytvořena další možná datace křtu kněžny 

Olgy. Tato ji klade do roku 959, tedy do doby samého konce vlády byzantského císaře 

Konstantina VII., který ve svých spisech ještě k roku 957 nemluví o Olze jako o 

křesťanské panovnici. J. P. Arrignon našel i další argumenty hovořící pro takovou 

dataci – právě do konce 50. a počátku 60. let spadají intenzivní kontakty mezi Rusí a 

                                                
120 J.B. Lášek, Počátky křesťanství…, op. cit., s. 254–255.
121 Ж.-П. Ариньон, „Международные отношение киевской Руси…, op.cit., s. 121.
122 Tamtéž, s. 121.
123 Tamtéž, s. 122.
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Byzancí a výpomoc ruských bojovníků v bojích s nepřáteli Byzance.124 J. P. Arrignon 

se ovšem domnívá, že samotný křest se odehrál v Kyjevu a nikoli v Konstantinopoli, jak 

informuje latinský pramen. Určitým časovým problémem pro dataci může být i to, že 

císař Konstantin VII. Porfyrogennétos v listopadu 959 zemřel a Reginonův pokračovatel 

tvrdí, že Olga byla pokřtěna jeho nástupcem Romanem II., což je z časových důvodů 

dost nepravděpodobné. Na tyto časové rozpory upozorňuje významně G. G. Litavrin, 

který dataci křtu do roku 959 odmítá.125

V Dějinách Byzancese upozorňuje na skutečnost, že cílem Olgy bylo vybudovat 

samostatnou církevní organizaci, když ovšem k tomu nedošlo, vyslala poselstvo 

k Ottovi I.126 To by nasvědčovalo tomu, že k jejímu křtu došlo podstatně dříve, než roku 

959, a zároveň vysvětlovalo zmínku o neupřímné žádosti poslů v Pokračovateli 

Reginonově. Stejného názoru je i V. T. Pašuto, který jako důvod návštěvy poselstva 

Olgy u Otty udává neúspěch získání souhlasu Byzance ke christianizaci Rusi.127 Těmto 

teoriím by nasvědčovalo i to, že kněžna je zde označována jako Helena, tedy jménem, 

které přijala při křtu v Byzanci. 

Roku 960 však také končí období regenství kněžny Olgy a vlády se ujal její syn 

Svjatoslav, který křesťantsví nebyl nakloněn. Je tedy možné, že za neúspěchěm vyslané 

německé mise stojí právě skutečnost, že Olga ztratila moc a její syn nehodlal v politice 

šíření křesťantsví pokřačovat.128

b) Byzantské prameny

Byzantské prameny pojednávající krátce o návštěvě kněžny Olgy 

v Konstantinopoli jsou celkem tři: dvě kroniky a pojednání císaře Konstantina VII. 

Porfyrogennéta. Dochované kroniky byly díly auorů Zonaráse a Ioanna Skylitzése. 

Zonarás napsal své dílo až ve 12. století a ve své podstatě přepracoval kroniku Ioanna 

Skylitzése, proto bývá jeho kronika považován za bezvýznamnou v řešení problematiky 

křtu kněžny Olgy, protože pouze opakuje údaje uvedené ve starší kronice.129

                                                
124 Tamtéž, s. 123.
125 Г.Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь…, op.cit., s.163.
126 kol. Dějiny Byzance…, op.cit., s. 167.
127 B.T.Пашуто, Внешняя политика Древней Руси…, op. cit., s. 119.
128 viz D. Obolensky, „Russia and Byzantium…, op. cit., s. 158.
129 Г.Г. Литаврин, „Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь..., op.cit., s.39.
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Ioannés Skylitzés napsal své dílo v poslední čtvrtině 11. století a ačkoli tehdy 

uplynulo více než sto let od návštěvy kněžny Olgy, je tento pramen považován za jeden 

z nejspolehlivějších.130 Oproti ruským pramenům se tento byzantský autor vyjadřuje 

k celé události nanejvýše stručně. Hovoří pouze o tom, že vdova po ruském knížeti, 

Helga, přijela do Konstantinopole a byla pokřtěna.131 Podle mnohých ovšem tato zpráva 

také jasně nedokazuje, že ke křtu došlo v Konstantinopoli, ale pouze informuje o dvou 

tehdy známých skutečnostech.132

Tato kronika není členěna po letech jako Nestorovo dílo, tudíž přesná datace 

křtu Olgy není opět možná. Ale podle ostatních zmiňovaných událostí, zejména křtu 

maďarských knížat, je možné zařadit líčení příjezdu kněžny Olgy do období od 

poloviny čtyřicátých let do poloviny let padesátých 10. století. Na základě této kroniky 

je možné jednoznačně usuzovat, že k pokřtění Olgy došlo v době vlády Konstantina 

VII. Porfyrogennéta a nikoli Romana II., jak informoval Pokračovatel Reginonův.

Skylitzés svou kroniku řadí především tématicky a nikoli chronologicky. O Olze 

hovoří v části, která je věnována vztahům se sousedy. Také zmiňuje, že je vdovou, a to 

vede některé badatele k domněnce, že ke křtu muselo dojít v několika málo letech po 

jeho smrti, protože Skylitzés u dané zmínky vzpomíná Igorovo tažení na Byzanc z roku 

941.133 Skylitzés se jasně zmiňuje o cestě Olgy do Konstantinopole. Někteří s tím 

nesouhlasí a upozorňují na to, že byzantský kronikář tak mohl pouze chtít zdůraznit 

spojenectví, protože i předchozí barbarští pohané, kteří se nechali Konstantinem VII. 

pokřtít, přijeli do Konstantinopole, a tak se mohla ustálit představa, že každý křest 

významného barbarského vládce se musel odehrát v Konstantinopoli.134

De ceremoniis aulae Byzantinae

Dalším významným byzantským pramenem je De ceremoniis aulae Byzantinae. 

Je to zřejmě dílo byzantského císaře Konstantina VII. Porfyrogennéta. Předpokládá se, 

že pokud není autorem díla tento císař, tak se alespoň podílel na jeho vzniku a celé jej 

redigoval. Tomuto prameni je přisuzována velká důležitost, protože vzniklo v okruhu 

samotného aktéra křtu kněžny Olgy. Tento pramen je také považován za vysoce 

                                                
130 viz Г.Г. Литаврин, Византия, Болгария, Древняя Русь…, op.cit., s.163.
131 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, I. Thurn, Berolini : Gruyter 1973, s. 240.
132 takový názor zastává např. Г.Острогорский, „Византия и киевская княгиня Ольга…, op.cit., s. 
1465.
133 viz J.B. Lášek, Počátky křesťanství…, op. cit., s. 77 a Г.Г. Литаврин, „Путешествие русской 
княгини Ольги в Константинополь…, op.cit., s. 40.
134 Г.Г. Литаврин, „Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь…, op.cit., s. 41.
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spolehlivý, protože vzhledem k tomu, že sloužil jako agenda byzantského císaře, musel 

se řídit určitými pravidly při popisování jednotlivých událostí a také zachovávat 

přesnost popisovaných údajů, které byly zaznamenávány na základě notářských 

protokolů z jednání císaře se zahraničními poselstvy. G. Litavrin dokonce tento pramen 

považuje za nejspolehlivější ze všech existujících pramenů pojednávajících o cestě 

kněžny Olgy do Konstantinopole.135

Popis obsažený v De ceremoniis aulae Byzantinae je především agendou 

císařského dvora. Nezmiňuje se v žádném případě o křtu, ale pouze o průběhu 

oficiálního přijetí kněžny Olgy. Přijímání poselstva samotným císařem podléhalo 

přísným pravidlům, která jasně stanovovala postavení delegáta vůči byzantskému 

panovníkovi. Přesné dodržování daných pravidel v přítomnosti císaře bylo přísně 

dodržováno všemi hosty.

Skutečnost, že v díle Konstantina VII. Porfyrogennéta není nikde ani zmínky o 

křtu, zavdala podnět ke vzniku teorií, že v době své návětěvy Olga nebyla ještě 

pokřtěna, a s touto domněnkou pak souvisí kladení křtu do pozdější doby. Naproti tomu 

odpůrci této datace poukazují na to, že De ceremoniis aulae Byzantinae měla pouze 

informovat o průběhu oficiálních návštěv na základě zápisů, které byly během přijímaní 

poselstva pořízeny a striktně se držely daných formulací, kterých bylo v přítomnosti 

císaře možné použít.

První kniha díla De ceremoniis aulae Byzantinae pojednává obecně o 

ceremoniích a pravidlech dodržovaných na císařském dvoře a také o některých 

významných historických událostech. Údaje o kněžně Olze jsou obsaženy v XV. 

kapitole druhé knihy, ve které se také pojednává o korunovaci syna Konstantina 

Porfyrogennéta Romana, který se stal spoluvládcem svého otce. 

Z díla De ceremoniis aulae Byzantinae vyplývá, že k oficiálním přijetím kněžny 

došlo 9. září a 18. října. Olga byla doprovázena velkým počtem osob - svou družinou, 

poselstvem a kupci. Podle oficiálních zápisů v De ceremoniis aulae Byzantinae bylo 

všech osob celkem 217. 

Delegace byla přijata v sále paláce Magnavry, o kterém je známo, že byl určen 

pro významné hosty. V díle je dále popsáno, jakými sály družina Olgy procházela a jak 

byly tyto sály vyzdobeny. Císař Konstantin měl sedět na Šalamounově zlatém trůnu 

zdobeném drahokamy. Celý přijímací sál působil velkolepě a návštěvníky muselo 

                                                
135 Г.Г. Литаврин, „Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь…, op.cit., s. 42.
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bohatství Byzance ohromit. Všichni členové kněžnina doprovodu byli odměněni 

peněžními dary.  Jsou dokonce uváděny částky, jejichž výše se pohybovala podle 

postavení obdarovávaného. Objevila se ale i teorie, že se nemuselo jednat o dary, ale 

spíše o odměnu, plat, který obyčejně náležel podle smluv i ruským kupcům, kteří do 

Konstantinopole přijeli za obchodem. 136

Přijetí kněžny Olgy pak probíhalo v soukromých pokojích císaře a císařovny. 

Olga byla pozvána k obědu císařovny, kde byl pro ní nachystán zvláštní stůl a byla 

usazena mezi dvě dvorní dámy velmi vysokého postavení. Samotný císař seděl 

s mužskou částí ruské delegace. O zábavu během hodování se starali šašci a zpěváci 

z chrámů sv. Sofie a svatých Apoštolů. Císař pořádal hostinu pro mužskou část Olžina 

doprovodu. Všichni členové družiny Olgy obdrželi opět peněžní dary a v De ceremoniis 

aulae Byzantinae jsou dokonce rozepsány výše darů, které byly členům družiny 

uděleny, mj. je zde opět zmíněn i kněz Gregorios a výše daru, která byla udělena 

jemu.137 Tímto výpisem darů končí celá pasáž věnovaná návštěvě kyjevské kněžny.

Samotné vyhodnocení informací, které poskytuje tato pasáž, může být opět 

různé. Někteří soudí, že ceremonie podtrhují vysoké postavení Olgy, které se jí na 

byzantském dvoře dostalo,138 jiní usuzují, že naopak honosnost ceremonií neodpovídala 

postavení Olgy jako významné vladařky a probíhala podobným způsobem jako 

audience jiných panovníků.139

G. Ostrogorskij také upozorňuje na to, že přijetí kněžny Olgy bylo v mnoha 

ohledech specifické. Důvody zvláštností v průběhu přijetí kněžny spatřuje ve 

skutečnosti, že představitelkou moci byla žena, a proto její přijetí se v určitých 

momentech odlišovalo od obvyklých návštěv poselstva, které bylo obyčejně tvořeno 

pouze muži.140

                                                
136 D. Obolensky o názoru D. Ainalova, Russia and Byzantium in the Mid-Tenth Century: The Problem of 
Baptism of Princess Olga in The Greek Orthodox Theological Review, Volume 28, Number 2, 1983, s. 
169.
137 De ceremonii, s.1111 a 1112
138 Г.Острогорский, „Византия и киевская княгиня Ольга…, op.cit., s. 1466–1473 a A.A. Vasiliev, 
History of the Byzantine Empire in 324 - 1453, Wisconsin 1980, s. 322.
139 C.А.Иванов, „Миссия восточнохриистианской церкци…, op.cit., s. 19.
140 Г.Острогорский, „Византия и киевская княгиня Ольга…, op.cit., s. 1462.
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4. Misijní politika Byzance jako prostředek diplomacie

4.1. Misijní politika Byzance

V myšlení Byzantinců to byla Všemohoucnost Boží, která umožňovala konverzi 

pohanů. Jak M. Hurbanič píše ve svém článku141, nebyla tato idea něčím novým 

v byzantském pojetí misií, ale pouze došlo k jejímu novému oživení v převážně 

politicky motivovaných misiích v 8. – 10. století. 

Christianizace barbarů byla vnímána značně pragmaticky a velmi často byla 

spojena s přijetím nadřazenosti byzantské říše. V dochovaných byzantských pramenech 

ovšem také velkou roli hrála propaganda, a proto je otázkou, nakolik byla tato 

nadřazenost v některých případech reálná. 

Šíření křesťanství bylo pro Byzanc částí její diplomacie. Přijetí křesťanství Rusy 

představovalo pro Byzanc upevnění vztahů a také možnost ovlivňovat stát, který jejím 

prostřednictvím křesťanství přijal. Byzanc pak očekávala, že jí pokřtěný stát bude 

následovat její zahraniční politiku a přestane představovat jejího konkurenta.142

Byzanští kněží působící na Rusi velmi často představovali prostředníky ruské 

diplomacie, ale k takovému vývoji došlo hlavně až po křtu Vladimíra r. 988. Není 

ovšem možné říci, že by tím Rus zcela přejímala byzantskou zahraniční politiku.

Byzanc vždy preferovala placení „darů“ možným nepřátelům než se vystavovat 

nebezpečí vojenského konfliktu. Barbarští nepřátelé obvykle tyto dary chápali jako daň, 

naproti tomu Byzantinci v nich viděli dary byzantského císaře spojencům. Složitá 

byzantská diplomacie měla za cíl udržovat kontakty se svými sousedy a zároveň 

potencionálními nepřáteli. Byzantští císařové obecně příliš neusilovali o větší územní 

rozsah říše, ale preferovali udržování vlivu na politiku okolních států, prostřednictvím 

kterých ovlivňovali mezinárodní politiku. Je nutné si uvědomit, jaké podmínky 

přinášela zeměpisná poloha Byzanci. Byzanc se nacházela na území hraničícím 

s různými kulturami. Na jedné straně to byla kultura západní Evropy, navazující 

v mnohém na kulturu pozdní západo-římské říše a mísící v sobě různé prvky tamních 

barbarských kmenů. Na východě Byzanc bezprostředně hraničila s oblastmi, které byly 

pod vlivem Peršanů, Arabů a později Turků. Na severu existoval od 6. století neustálý 
                                                
141 M.Hurbanič, „The Byzantine Missionary Concept and its Revitalisation in the 9th Century“, in: 
Byzantinoslavica LXIII, Praha 2005, s.105.
142 В.Т.Пашуто, „Международные значение древней Руси…, op.cit., s. 54.
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tlak slovanských kmenů, které nejednou pronikly až k hranicím Konstantinopole. Pro 

byzantského císaře bylo ekonomicky mnohem výhodnější udržovat stabilní hranice 

státu a provádět obratnou zahraniční politiku, než-li se vystavovat vojenským 

konfliktům na více frontách. Na byzantskou politiku mělo vliv i to, že skutečná moc se 

přesunula na císařský dvůr a rozhodujícím bylo postavení na konstantinopolském dvoře 

a nikoli moc vojenská a vliv v legiích, jako tomu bylo v Římské říši, kdy se císaři 

stávali vojevůdci, kteří byli provoláni, dost často i mimo italskou a řeckou provincii, za 

císaře svými jednotkami. Křesťantsví se stalo jedním z nástrojů byzantské diplomacie, 

prostřednictvím kterého mohly být šířeny vliv a kultura. V Římské říši docházelo 

k rozšíření vlivu a kultury především prostřednictvím působení legií, které zakládali 

tábory, s jejichž fungováním souvisela i existence dalších měst, municipii, ze kterých 

byl tábor zásoben materiálně a ve kterých žily rodiny legionářů. V Byzanci takové 

šíření vlivu nebylo ve své podstatě možné a také kultura a politické myšlení Byzance 

v mnohém přejímala orientální vzory. Velmi často se také hovoří o určitém helénismu, 

jehož kultura byla ve starověku spojena s výrazovostí a tradicemi orientální despocie. 

V dobách raného křesťanství byly slovem barbaři označovány, stejně jako ve 

starověku, ty národy, které se odlišovaly jazykem. V antickém Řecku ovšem slovo 

barbar nemuselo nutně znamenat, že by si daného národu, jehož příslušníka takto 

označili, nevážili. Jako barbaři mohli být označeni např. i Egypťané. V Byzanci se 

slovem barbar začala být spojována i slova, vyjadřující divokost a krutost. V tehdejším 

povědomí, což popisují staré legendy o životě světců, ačkoli se barbar stal křesťanem, 

nikdy nepřestal být divokým.143 Ale slovo barbar se pak používalo především 

k označení pohanských národů. Křesťanství i tak bylo považováno za prostředek 

sloužící ke zjemnění barbarských mravů. I v případě ruských útočníků z roku 860 

zdůrazňoval v homiliích patriarcha Fotios jejich barbarskost a nehumanánnost.144

V dopise adresovaném východním episkopům o několik let později však tentýž 

patriarcha píše, že národ Rhós byl pokřtěn a přestal být tak divokým jako byl 

předtím.145

Z pohledu Byzantinců však stále zůstávala obrovská propast mezi křesťanem –

Byzantincem a křesťanem – barbarem. Na západě však tento rozdíl nebyl vnímán 

natolik silně jako v Byzanci. Je ovšem otázkou, jestli v tomto případě nesehrála vliv 

                                                
143 А.С.Иванов, Византийское миссионерство…, op. cit., s. 24–25.
144 W.K Hanak, „Photios and the Slavs …, op.cit., str. 254.
145 Photivs epistulae et Amphilochia, Vol.I, ediderunt B. Laourdas et L.G. Westerink, Leipzig 1983, 
Epistula 2, str. 50.
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skutečnost, že samotné území Itálie bylo již od 5. století pod vlivem barbarských 

kmenů, a proto tedy kultura samotné západní říše se nelišila až takovou měrou od 

kultury o něco více na sever usazených kmenů. Naproti tomu kultura Byzantinců byla 

velmi rozdílná od kultury okolních národů, jakými byli například různé slovanské 

kmeny či Chazaři.

Důležitým faktorem, který sehrál roli v organizování misií, byla skutečnost, že 

raní křesťané očekávali konec světa, který neměl přijít dříve než-li bude slovo Boží 

známo po celém světě. V prvních staletích našeho letopočtu ještě ale neexistovala 

přesná koncepce organizace misií k barbarům a také neexistovala žádná organizovaná 

příprava misionářů. Samožřejmě velkou roli hrála jazyková bariéra. V dobách raného 

křesťanství existovala víra, že barbaři mají sami dospět k víře a misionáři měli fungovat 

pouze jako zprostředkovatelé.146

V prvních stoletích našeho letopočtu tedy neexistovala určitá jasná koncepce 

misií, ani konkrétní představa, jaký člověk by měl tyto misie provádět. V Byzanci ve 

své podstatě nikdy neexistoval jasně formulovaný program misionářské činnosti a o 

cílech a způsobech christianizace pohanů informují nepřímo literární památky té 

doby.147

V raném období byl v Byzanci rozšířen názor, že to byl Bůh, který obracel 

člověka na křesťanství, a ten se musel víry dobrat individuální cestou. 

Christianizace „barbarských“ knížat začala již v pozdním období římské říše. 

Tehdy se však jednalo především o „barbary“ žijící na území římské říše či v jejím 

těsném sousedství. V této době se také nedá hovořit o profesionálních misionářích, ale 

častěji to byli křesťané žijící na území barbarů jako zajatci či barbaři, kteří jako rukojmí 

nebo přistěhovalci pobývali v římském impériu. Velkou roli hráli i kupci, kteří 

podnikali cesty do zahraničí a často šířili i svou víru. Ovšem takové šíření křesťanství 

nebylo stále ještě cíleně organizované. Také v raných hagiografiích chybí motiv 

misionářství. 148

Teprve ve 4. století došlo k obratu ve využívání křesťanství v rámci zahraniční 

politiky římského impéria. Křesťanství začalo hrát významnou roli v udržování 

kontaktů s okolními barbarskými státy. Pokřtění barbarů bylo chápáno jako projev 

jejich podřazenosti Konstantinopoli, protože byzantský císař se obyčejně stal 

                                                
146 С.A. Иванов, Византийское мисcионерство…, op. cit., s. 29.
147 С.А.Иванов, „Миссия восточнохристианской церкви …, op. cit., s. 16.
148 C. A. Иванов, Византийское мисcионерство…, op. cit., s. 43.
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duchovním kmotrem pokřtěného barbarského vládce a stejně tak i byzantská církev byla 

považována za „mateřskou“.

Počátky politiky, která měla za úkol cíleně christianizovat barbary, spadají do 

doby vlády Konstantina Velikého (306 – 337). Tehdejší společnost měla sklony 

nacházet paralely mezi světem „nebeským“ a „pozemským“. Panovník byl stále více 

chápán jako vyvolený Bohem a ve své podstatě představoval zástupce Krista na zemi. 

Začala převažovat představa, že Řím a celá říše byla založena z vůle Boží. Křesťanství 

se víceméně identifikovalo s římským císařstvím a stalo se státním náboženstvím. 

V osloveních císařů se často nejdříve vyjadřoval dík Bohu za zachování Římské říše a 

míru.149 Císař byl vnímán jako nejvyšší možný představitel pozemské moci v impériu a 

společně se členy rodiny měl posvátný status. Konstantin Veliký, který jako první 

římský panovník podporoval křesťanskou církev a který zlegalizoval křesťanskou víru 

v římské říši, byl někdy dokonce chápán jako třináctý apoštol. Mezi častá přízviska 

panovníka patřila slova „vítězný“ anebo „rovný Bohu“. Tato božskost císaře, která 

vycházela z jeho postavení „zástupce Krista na zemi“ se stala jedním z hlavních 

principů byzantské ortodoxie. S takovými představami logicky souvisela i panovníkova 

snaha o christianizaci barbarů, kteří by ho pak museli uznávat jako nejvyšší pozemskou 

autoritu. Zároveň christianizace mohla být chápána i jako povinnost císaře, který 

zastupuje na zemi Krista. Do tohoto chápání se do určité míry promítala i řecká a 

helénistická filosofie, vnímající svět jako koexistenci civilizovaného universa, a římský 

egocentrismus.150 Na základě takového chápání mohla vzniknout idea, že byzantská říše 

má právo, ne-li povinnost, „civilizovat“ ostatní národy a jako suverén prosazovat 

v jejich politice svůj vliv. Tato představa císaře jako zástupce božské moci na zemi pak 

souvisela i s prolínáním moci církevní se světskou v byzantské říši a stejná koncepce 

politiky pak byla přebírána národy, které christianizaci přejali prostřednictvím Byzance. 

Všechny tyto nově pokřtěné národy pak akceptovali císaře i jako církevní autoritu. Jinak 

tomu bylo ovšem u Rusů. Ti až do 15. století nepřijímali tuto koncepci císaře jako 

reprezentata Krista na zemi a ani jako jednoznačného suveréna.151

                                                
149 F. Dvorník, Early Christian and Byzantine Political Philosophy, The Dumbarton Oaks 1966, příklad na 
s. 769.
150 D. Obolensky, Byzantium and the Slavs…, op. cit., s. 11.
151 F. Dvorník, L´Évangélisation des Slaves, des Magyars et des Russes, Trustees for Harvard University, 
reprinted from Histoire universelle des Missions catholiques, Paris 1957, s. 164-172. a A.Poppe, „Le 
prince et l´église en Russé de Kiev depuis la fin du Xe siècle jusqu´au début du XIIe siècle“, in: The Rise 
of Christian Russia, Variorum Reprints - London 1982, s. 110.
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Podle byzantské státní ideologie, formulované již ve 4. století Eusebiem, mohlo 

být ideálního harmonického státu dosaženo vznikem křesťanského císařství, které by 

bylo dokonalým pozemským obrazem říše boží.152 Velmi brzy se náboženství stalo 

jedním z faktorů zahraniční politiky říše. V době Konstantina však stále misionáři byli 

spíše poslové vysílaní do okolních království než-li faktičtí reprezentanti oficiální 

církve. 

  „Barbarské“ kmeny zpočátku christianizaci odmítali a často docházelo i 

k pronásledování křesťanů. Existovaly ovšem i takové případy, že představitel moci, ať 

již politické či církevní, se rozhodl povolit těm poddaným, kteří se chtěli nechat pokřtít, 

vyznávat jejich víru, ale sám k novému náboženství nepřistoupil (např. arabský princ 

Al-Numan v 5. století). Přijetí křesťanství samozřejmě pro barbary představovalo i 

způsob jak navázat a udržovat přátelské vztahy s římským a později byzantským 

císařem. Někdy se ovšem mohlo jednat pouze o formální projevení loajality ze strany 

barbarů a v daných oblastech se ve své podstatě křesťanství dále nešířilo.

Na proces christianizace měla samozřejmě vliv i vnitropolitická situace a 

církevní spory v ortodoxním učení, na základě kterých pak vznikla mnohá hnutí (ariáni, 

nestoriáni aj.).

S christianizací barbarů ovšem vznikl i problém organizace církevní správy. 

Zpočátku byly pro představitele zahraničních křesťanských církví a církve samotné 

používány různé termíny. Již roku 381 bylo v Konstantinopoli stanoveno pravidlo, že se 

křesťanské církve u barbarských národů mají řídit podle obyčejů platných v době Otců. 

Často docházelo k tomu, že církve barbarů byly označovány podle jmen kmenů a nikoli 

podle geografické polohy, jako tomu bylo na území římské říše. 

Vzhledem k souvislosti náboženské a diplomatické funkce křesťanství se stalo 

zvykem křtít barbarské panovníky přímo v Konstantinopoli. Často zde pak byli 

barbarští vládci přítomni významným ceremoniím a nebylo výjimkou, že byli usazeni 

za císařský stůl. Samozřejmě si řada pohanských panovníků uvědomovala možné 

vytvoření politické závislosti na Byzanci s přijetím křesťanství a snažila se tomu 

různými způsoby zabránit. Takoví panovníci pak usilovali o vytvoření nezávislé 

církevní organizace na jejich vlastním území. Do této skupiny panovníků by bylo 

zřejmě možné zařadit i kněžnu Olgu, o níž mnozí soudí, že jejím cílem bylo právě 

vytvoření samostatné církve na území Rusi.153

                                                
152 R. Dostálová, Byzantská vzdělanost, Praha 2003, s. 41.
153 Např. kol. Dějiny Byzance…, op.cit., s. 167.
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4.2 Vývoj byzantské misonářské činnosti
  

V 6. století n.l. došlo k velkému rozšíření křesťanství mezi barbary sousedícími 

s oblastmi, které se nacházely pod vlivem Byzance, zásluhou organizovaných misií. 

Zejména v době císaře Justiniána I. (527 – 565), k jehož jménu je často připojováno 

přízvisko „Veliký“, začaly být organizovány misie do různých částí tehdy známého 

světa. Justiniánovou ideou bylo christianizovat všechno obyvatelstvo byzantské říše.154

Již pro tuto dobu existuje problém nedostatku informací o misiích v byzantských 

pramenech. Pro byzantskou říši nebyly až tak důležité misionářské úspěchy jako 

úspěchy politické, k jejichž dosažení bylo náboženství využíváno. Misie tak byly 

soustředěny nejen na odlehlé oblasti samotné říše, ale podle dostupných informací byly 

kostely v této době zřizovány i za hranicemi Byzance a z toho je patrné, že 

christianizace nebyla zaměřená pouze na přímé poddané byzantského císaře. 

Velmi často byla christianizace spojena s rozšiřováním politického vlivu 

Byzance. Podle vyprávění a legend dochovaných v byzantských a barbarských 

pramenech je zřejmé, že často christianizaci provázely pokusy o převzetí veškeré moci 

v daném regionu a to velmi často proti vůli tamního obyvatelstva. Byzantský císař 

využíval nespokojenosti obyvatelstva s tamními představiteli moci a podporoval lid ve 

svržení neoblíbeného vládce. Poté, co došlo k převratu, byla daná oblast obsazená 

vojskem a byzantská nadvláda se pak často stala ještě méně snesitelnou než vláda 

původních panovníků. 

V této době byla christianizace barbarů spojená s postupným prosazováním 

moci, které vyvrcholilo svržením vládce reprezentujícího zároveň pohanské 

náboženství. Christianizace byla tak obyčejně spojena s postupnou byzantinizací daného 

národa či kmene. Tato byzantinizace byla v dobových pramenech chápána jako 

„změkčování mravů“ barbarského národa.155 S christianizací souvisela i idea určitého 

zcivilizování daného národa. Velmi často bylo přijetí křesťantsví spojeno se zákazy 

týkajícími se různých zvyků, které nebyly v souladu s byzantskou kulturou. Taková 

nařízení se týkala různých zvyků spojených se stravovaním či odíváním, které byly 

spojeny s barbarským a kočovným způsobem života. Jejich zákazem měl být omezen 

                                                
154 C .A.Иванов, Византийское миссионерство…, op.cit., s. 83.
155 C .A.Иванов, Византийское миссионерство…, op.cit., s. 87. 
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kočovný způsob života, který až příliš odlišoval kulturu barbarů od kultury 

byzantské.156 Tento proces byl samozřejmě spojen i s vytvářením politické závislosti na 

byzantské říši. Do určité míry podobná byla i misijní činnost západní církve. Velkým 

rozdílem západních misií od východních bylo ovšem to, že se velmi často jednalo o 

misie zprostředkované již dříve christianizovanými národy a nikoli přímo organizované 

z Říma. Na západě byly také časté misie putujících mnichů, kteří nereprezentovali 

politické zájmy nějakého dalšího státu. Takový typ misií nebyl v Byzanci rozšířen a 

oficiální přijetí křesťantsví bylo vždy součástí zahraniční politiky. Rozdílů mezi 

misiemi západními a východními bylo více i theologického charakteru.

 Je zajímavé, že ačkoli v 6. století byla byzantská říše velmi aktivní v misijní 

činnosti, dlouhodobě se christianizace v mnohých regionech dále nerozvíjela anebo 

vedla k vytvoření náboženských proudů, které byly považovány byzantskou církví za 

heretické. Zdá se tedy, že tento způsob šíření křesťanství nebyl zřejmě v dané době

nejideálnějším. Byzanc pokračovala v této misijní politice i v 7. století. V následujícím 

století zažívala byzantská říše krizi a nejsou pro toto období žádná bližší svědectví o 

misiích za hranicemi impéria, vyjma křtu jednoho bulharského chána v Konstantinopoli 

a zmínek v hagiografiích. Také není jasné, jakou roli mohl sehrát ve vývoji byzantské 

misijní činnosti ikonoklasmus. 

Na základě kusých zpráv v životopisech světců se předpokládá, že již v 8. století 

došlo k postupné přeměně orientace misijní činnosti a ne vždy musela být christianizace 

spojená s přímým prosazováním politického vlivu Byzance. Ke konci 8. století začíná 

rozkvět byzantské misionářské činnosti.157 Postupně se misie orientovaly i na nižší 

vrstvy daného pohanského národa, a tak např. v životopise Štěpána Surožského je 

možné najít zmínku o tom, že se obracel ve svých kázáních k širokým masám.158

V tomto století také došlo k pokřtění Slovanů, kteří se již od 6. století usazovali na 

území dnešního pevninského Řecka, a společně s jejich christianizací začala být 

vytvářena síť biskupství. 

Významnou postavou byzantské misionářské činnosti byl patriarcha Fotios, za 

jehož patriarchátu (858 – 867 a 877 – 886) došlo k tzv. prvnímu křtu Rusů a také 

pokřtění bulharského knížete Borise. Fotios se zabýval teoretickými otázkami konverze 

                                                
156 C.А.Иванов, „Миссия восточнохриистианской церкци…, op.cit., s. 16-35.
157 С. A. Иванов, „Византийская религиозная миссия VIII - IX вв. С точки зрения византийцев“, in:  
Христиианство в странах восточной, юго-восточной и центральной Еропы на пороге второго 
тысячелетия, Москва 2002, s. 19.
158 C.A.Иванов, Византийское мисионерство…, op.cit., s. 124.
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pohanských národů. Jak již bylo řečeno v první kapitole, není jisté, zda-li byla misie k 

Rusům vyslána v době Fotia a zda-li tuto misiji nenásledovala další v době vlády císaře 

Basilea I. K převaze křesťanství nad pohanstvím však nedošlo a není vůbec jisté, do 

jaké míry se křesťanství na Rusi rozšířilo. Šedesátá až osmdesátá léta 9. století byla sice 

vyplněna aktivní christianizační činností, avšak z hlediska Byzance se jednalo většinou 

o nevydařené pokusy, které nepřinesly dlouhodobé výsledky. V době Fotia byl také 

rozšířen názor, že christianizaci a liturgii je možné provádět pouze v řeckém jazyce a 

cizí jazyky byly přehlíženy, proto je také někdy činnost Konstantina a Metoděje 

považována spíše za výjimečnou v rámci byzantského misionářství.159 V ortodoxní 

církvi ovšem již dříve existoval názor, že pokud má někdo přijmout víru, 

prostřednictvím které dojde k jeho spasení, je nutné porozumět slovům této víry. S. A. 

Ivanov označuje způsob šíření křesťanství Byzantinci v 9. století za poněkud 

agresivní.160

Postupem doby také v samotné misijní činnosti převládl jiný koncept misií. 

Vedle vysoké civilizační úrovně začaly být při ohromování barbarů používány 

přímočařejší prostředky. Například v díle Konstantina Porfyrogennéta je psáno, že 

pokud budou barbaři potřebovat pomoc, má jim být řečeno, že prostředky jako tzv.

řecký oheň dostal Konstantin Veliký od anděla. V dřívějších obdobích bylo přijetí 

křesťanství ze strany Byzance provázeno řadou přísných nařízení a opatření, která velmi 

často zasahovala nejen do náboženského, ale i světského života. Někdy tato přísnost 

vedla až ke snaze zbavit se takové christianizace, jako tomu bylo např. v době 

bulharského knížete Borise, který se po té, co Byzantinci zakazovali Bulharům po 

přijetí křtu např. jíst o samotě, koupat se ve středu a v pátek, modlit se za seslání deště 

či nosit kalhoty, obrátil k římskému papeži. Přísná ustanovení zavedl i Metoděj na 

Velké Moravě po té, kdy se stal arcibiskupem a i toto zasahování do cizí kultury mohlo 

být jedním důvodů nevole knížete Svatopluka, který vyhnal tuto misii z Moravy. 

Často také docházelo k situacím, kdy misionáři nebyli vysílaní přímo 

z Konstantinopole, ale jednalo se o samostatné nezávislé aktivity některých jedinců. 

V případě, že národ, který byl christianizován prostřednictvím takového člověka, chtěl 

ustanovit vlastní církevní organizaci, se pak vždy musel obrátit s prosbou na 

Konstantinopol.161

                                                
159 C.А.Иванов, „Миссия восточнохристианской церкци…, op.cit., s. 28.
160 С. A. Иванов, „Византийская религиозная миссия VIII - IX вв…, op.cit., s. 24.
161 C. А. Иванов, „Миссия восточнохристианской церкви…, op.cit., s. 17.
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Jiným způsobem, kterým bylo možné pro barbary dosáhnout pokřesťanštění, 

byla návštěva Konstantinopole a přijetí křtu přímo tam. Barbaři mohli přijet do Byzance 

za různými účely a teprve tam se mohli pod vlivem okolní kultury rozhodnout změnit 

svou víru. K těmto účelům byl využíván chrám sv. Sofie, který představoval jednu 

z nejlepších a nejnádhernějších staveb Byzance. S. A. Ivanov se domnívá, že svým 

způsobem byl chrám sv. Sofie velmi významným misionářským prostředkem, kterým 

byla barbarská poselstva cíleně ohromována při svých návštěvách v Konstantinopoli.162

Takové případy christianizace nebyli tedy nějakým způsobem předem 

organizovány a dalo by se říci, že se jednalo o misijní činnost na samotném území 

byzantské říše. Často se také taková christianizace děla hromadně - jsou známy příklady 

pokřtění až tisíců osob a prováděna byla prostřednictvím např. stylitů, jakým byl třeba 

Simeon Stylita v 5. století n.l.

S. A. Ivanov rozlišuje ještě i třetí formu misionářské činnosti, kterou označuje 

jako „misionářství naopak“ (миссионерство наизнанку).163 Pod tímto pojmem rozumí 

christianizaci barbarských vládců, kteří sami navštívili Konstantinopol a do této 

kategorie řadí i křest kněžny Olgy a řady dalších panovníků, např. vládce Herulů Grepa 

a Maďarů Bulčua. Návštěvy barbarských vládců, které byly spojeny s přijetím 

křesťantsvím, byly doprovázeny přijímacími obřady na dvoře císaře. Tyto christianizace 

představovaly obyčejně navázání politicko-diplomatických vztahů mezi Byzancí a 

pokřtěným národem. Vzhledem k tomu, že v takových případech se kmotrem 

barbarského vládce stával sám císař, vznikalo mezi Byzancí a barbary určité pouto a 

byzantský císař vnímal své postavení jako nadřazené, protože právě jeho 

prostřednictvím byl cizí panovník pokřtěn. Křtem pak byl vytvořen i svazek 

s konstantinopolským patriarchátem, jehož prostřednictvím pak mohla být vytvořena 

církevní organizace v nově christianizovaném státě. Bylo také obvyklé, že po takovém 

křtu byli vypraveni kněží, kteří měli organizovat christianizaci v dané oblasti. Tyto 

misie v zahraničí se uskutečňovaly na základě žádosti nově pokřtěného panovníka. Je 

známo, že např. i Rusové po tzv. prvním křtu žádali roku 867 v Byzanci vyslání 

biskupa.164

                                                
162 C. A. Иванов, Византийское мисионерство – Можно ли сделать из варвара христианина?,
Москва 2003, str. 207-8.
163 C. А. Иванов, „Миссия восточнохристианской церкви..., op.cit., s. 18.
164 C.А.Иванов, „Миссия восточнохристианской церкви…, op.cit., s. 19-20.



44

5. Cíle křtu kněžny Olgy a její cesty do Konstantinopole

5.1 Křest kněžny Olgy jako součást byzantské diplomacie

Vysílání misií a christianizace barbarů byly v Byzanci součástí diplomacie a 

státní idelogie, která usilovala o rozšíření byzantské kultury a vlivu.

Není možné utvořit si na byzantskou diplomacii jednostranný pohled, protože se 

v ní prolínaly protichůdné prvky. D. Obolensky upozorňuje na dualitu byzantské 

diplomacie.165 Vedle určitého konzervatismu a agresivního prosazování moci se 

v byzantské diplomacii uplatňovala až neobvyklá štědrost.

Christianizací Rusi si byzanstký císař mohl zavázat území, které bylo ve své 

podstatě větší než samotná byzantská říše a takové cíle mohl mít i v případě úmyslu 

christianizace Kyjevské Rusi.

Dále je také důležité si uvědomit, z jaké pozice mohl byzantský císař k ruské 

panovnici přistupovat. Byzantinci vždy pohlíželi na barbarské národy jako na podřadné 

a ačkoli prováděli christianizaci řady barbarských národů, ještě v desátém století byl 

rozšířen názor, že křesťantsví se protiví barbarské přirozenosti.166 Pro byzantského 

císaře mohlo mít pokřtění ruské kněžny tedy především politický význam, což potvrzuje 

i skutečnost, že mu byla ruskou stranou poskytnuta několikrát vojenská pomoc 

v průběhu padesátých a šedesátých let. Nejsou však známy žádné aktivity Byzance, 

které by souvisely se šíření křesťantsví na Rusi v této době. Nebylo by správné nahlížet 

na tuto skutečnost, jako na nezájem pouze ze strany Byzance. D.Obolensky popisuje 

také christianizační politiku Olgy jako váhavou a nedostatečnou.167

Různí autoři mají rozdílné názory na to, zda-li byla christianizace Rusi jako 

taková aktem Byzance či nikoli. Řada autorů upozorňuje na to, že se spíše jednalo o 

intenci ruských panovníků, než-li o nějaký plánovaný záměr byzantského císaře, a také 

o výsledek daných politických událostí.168 Důležitá je také skutečnost, že není známo, 

že by Byzanc nějakým způsobem iniciovala Olžinu návštěvu v Konstantinopoli a její 

křest. Je tedy otázkou, do jaké míry měl byzantský císař zájem na pokřtění Rusi. Taková
                                                
165 D. Obolensky, Byzantium and the Slavs…, op. cit., s. 20.
166 S. A. Иванов, Византийское миссионерство…, op.cit., s. 206.
167 D. Obolensky, „Russia and Byzantium…“, op. cit., s. 157.
168 A. Poppe, „The Political Background to the Baptism of Rus´. Byzantine – Russian Relations between 
986 – 989“, DOAKS Papers 30, Washington D.C. 1976, s. 243 in The Rise of Christian Russia, Variorum 
Reprints - London 1982.
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návštěva, kterou inicioval barbarský panovník a nikoli císař, nebyla v byzantských 

dějinách ničím ojedinělým. Je znám příklad hunského vládce Organa, který také 

z vlastní vůle podnikl cestu do hlavního města Byzance a nechal se tam pokřtít. 

Cílem christianizace pohanských národů bylo většinou zmírnit vlivem byzantské 

kultury jejich agresivitu, a tak i snížit jejich nebezpečnost vůči Byzanci. Christianizace 

tak byla spojena i s určitou mírou byzantinizace a zcivilizováním daného barbarského 

národu. Často byla christianizace barbarského národu vnímána stejně jako vojenské 

vítězství, protože to odvracelo hrozbu možného vojenského konfliktu.

Pro Byzanc zřejmě skutečnost christianizace Rusů nehrála až tak velkou roli a 

neexistoval přiliš vážný důvod v takové politice pokračovat, protože ještě v polovině 

11. století, tedy více jak půlstoletí po přijetí křtu svatým Vladimírem, byzantský 

kronikář Psellos psal o Rusech jako o pohanech.

  

5.2 Cíle kněžny Olgy

Rozhodnutí kněžny Olgy přijmout křesťantsví by mělo být nazíráno jako 

důsledek obchodních a diplomatických vztahů a také vlivu křesťanské složky kyjevské 

společnosti, která mohla mít na rozhodnutí kněžny velký vliv. 

Názory na cíle cesty kněžny Olgy do Konstantinopole se mohou lišit v důsledku 

datování této cesty a také lokalizace křtu. Proto je možné se setkat u různých autorů 

s odlišnými koncepcemi tohoto problému. 

G. G. Litavrin, který se tématu křtu kněžny Olgy a vztahů Rusi s Byzancí 

obšírně věnoval v mnoha svých pracech, se domnívá, že ve chvíli, kdy je cesta kněžny 

datována do r. 946 je nutné ji nazírat v kontextu dalších tehdy se odehrávajících 

politických událostí, kterými bylo např. uzavření smlouvy roku 944, smrt Igora, pochod 

na Berdaa, svržení Romana I Lakapéna a zaměření vojenské aktivity Byzance proti 

Arabům v polovině 40. let 10. století.169

V Byzanci existovala praxe, kdy v případě úmrtí panovníka, s nímž byla 

uzavřena mírová smlouva, byla tato smlouva obnovována s jeho nástupcem. Na počátku 

roku 945 však již nežil ani jeden z panovníků, kteří smlouvu jménem Byzance a 

jménem Rusi uzavírali. Proto se G. G. Litavrin domnívá, že právě potvrzení smlouvy 

z roku 944 mohlo být důvodem cesty kněžny Olgy do Byzance, přičemž není možné 

                                                
169 Г. Г. Литаврин, „Древняя Русь, Болгария и Византия в IX – X вв…, op.cit., s. 68.
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říci, z čí strany vzešla iniciativa. Potřebu většího vojska je pak možné vysvětlit právě 

zamýšlenými výpravami proti Arabům, které Konstantin Porfyrogennétos podnikl a 

kterých se roku 949 ruští žoldnéři opravdu zúčastnili. Také existuje myšlenka, že Olga 

zamýšlela navrhnout byzantskému císaři sňatek svého syna s jednou z pěti 

Konstantinových dcer170, protože sňatková politika představovala v Byzanci významnou 

a obvyklou součást mezinárodní diplomacie. Samozřejmě takový sňatek nebyl reálný, 

protože Olga, její syn a celá Rus vyznávali pohanské náboženství. Sňatek Olžina syna 

s byzantskou princeznou by nesl jednoznačné výhody pro celou Rus v rámci 

mezinárodní evropské politiky. Ruská knížata usilovala o upevnění vztahů s Byzancí a 

také o to, aby pak tyto politické vztahy byly demonstrovány sňatkem mezi vládnoucími 

dynastiemi. Víceméně o totéž usiloval pozděj i Vladimír, kterému se to podařilo.

V případě, že by se cesta opravdu odehrála roku 946, je možné předpokládat, že 

cílem kněžny Olgy bylo posílit její pozici vládkyně Rusi. Žena v čele státu nebyla 

v raném středověku ničím obvyklým a upevnění politických vztahů mohlo souviset se 

snahou udržení trůnu pro Igorova nástupce, jeho syna Svjatoslava. A je možné, že právě 

úzké kontakty s byzantským císařem měly posílit pozici Olgy jako kněžny Kyjevské 

Rusi. Skutečnost, že v Nestorově letopisu žádá byzantský císař po návratu kněžny Olgy 

do Kyjeva o vojenskou pomoc, by naznačovalo, že právě téma vzájemné pomoci mohlo 

být hlavní otázkou vyjednávání, pokud by Olga opravdu cestovala do Konstantinopole 

již v roce 946.

Řada badatelů, která klade křest až do 50. let, hledá v cestě kněžny Olgy do 

Konstantinopole spíše obchodní zájmy, kterými pak vysvětluje i její návštěvu u 

římského císaře.171

Rozdílné hodnocení křtu pak může být také vytvořeno na základě lokalizace. 

Přijetí křtu přímo od byzantského císaře v Konstantinopoli by v tehdejším politickém 

měřítku mělo mnohem větší význam než přijetí křtu v Kyjevu od místních kněží. 

V prvním případě by se jednalo o snahu navazát co možná nejužší kontakty 

s byzantskou říší. V případě druhém by mnohem větší role náležela kyjevským 

křesťanům. V bezprostředním okolí Olgy křesťané existovali a pocházeli především 

z elity kyjevské – varjažské společnosti. V některých mohylách datovaných do období 

života kněžny Olgy byly nalezeny křesťanské křížky. Podle charakteru nálezů se soudí, 

                                                
170 Г. Г. Литаврин, „Древняя Русь…, op.cit., s. 70; a také D. Obolensky, „Russia and Byzantium…“, op. 
cit., s. 164.
171 Takto například hodnotí politiku kněžny Olgy V. Feidas, viz „Hé hegemonis tou Kievou…“, op.cit., s. 
630–650.
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že tyto hroby patřily vznešeným dámám skandinávského původu a někteří se domnívají, 

že by se mohlo jednat o ženy z Olžina okruhu.172 Konstantin Porfyrogennétos 

v kněžnině družině zmiňuje i přítomnost kněze Grégória.173 Někteří soudí, že byl 

knězem kněžny, která do Konstantinopole dorazila v padesátých letech již jako 

křesťanka174, jiní, že měl za cíl duchovně se starat o členy poselstva, kteří již byli 

křesťany.175

Také cíle, se kterými přijela kněžna se svým poselstvem do Konstantinopole, 

musely mít převážně diplomatický charakter, bez ohledu na skutečnost, zda-li byla 

v Konstantinopoli pokřtěná či nikoli. Součástí výpravy bylo více jak čtyřicet kupců a o 

polovinu méně poslů, kteří reprezentovali zájmy jednotlivých center.176

Označení křtu kněžny Olgy za součást misijní politiky Byzance je velmi 

problematické. Ze strany Byzance ve své podstatě nebylo vyvinuto žádné úsilí o 

christianizaci Rusi a lze předpokládat, že hlavním cílem byzantského císaře bylo získání 

nového spojence, který do té doby často ohrožoval říši a mohl poskytnout vojenskou 

pomoc. O vojenskou pomoc pak podle Nestorovy kroniky byzantský císař opravdu 

kněžnu Olgu požádal. Kyjevská Rus byla v této době mocným státem a Byzanc byla 

vyčerpávána neustálými konflikty s okolními státy, v době návštěvy kněžny Olgy to 

byly především války s Araby. Křest byzantským císařem a přijetí kněžny Olgy na 

císařském dvoře by tak bylo možné chápat jako část plánu byzantské diplomacie. 

Zůstává také nejasné, s jakými záměry se roku 960 vypravilo poselstvo z Kyjeva 

k římskému císaři s žádostí o vyslání misie. Někteří vykládají tuto událost čistě 

pragmaticky a spatřují v ní především výsledek obchodně-politických jednání.177

Podobně někteří chápají i návštěvu Olgy v Konstantinopoli roku 957, když v ní spatřují 

především komerční zájmy kyjevské kněžny.178 Je zajímavé, že i Olžin vnuk Jaropolk 

vyslal poselstvo k Ottovi I. a je možné, že přijal západní křesťantsví. Tyto kontakty 

ovšem neměly později vliv na pokřesťanštění Rusi. Fr. Dvorník se také domnívá, že 

                                                
172 В. Я. Петрухин, „Христиианство на Руси во второй половине X – первой половине XI в.“, in 
Христиианство в странах восточной, юго-восточной и центральной Еропы на пороге второго 
тысячелетия, Москва 2002, s.45.
173 De ceremonii aulae Byzantinae Lib. II in: J.P.Migne, Elliniki patrologia – Patroligia Graeca, Tomos 
112, Konstantinos Porfyrogennétos A ̉, Atina 1990
, s. 1111-1112.
174 G. Ostrogorskij, „Византия и киевская княгиня Ольга…, op.cit.
175 S. A. Иванов, Византийское мисионерство…, op.cit., s. 210.
176 Г. Г. Литаврин, „О юридическом статусе…, op.cit., s. 80.
177 Ж.-П. Ариньон, Международные отношение киевской Руси…, op.cit. či V. Feidas, Hé hegemonis 
tou Kievou…“, op.cit.
178 D. Obolensky, „Russia and Byzantium…“, op. cit., s. 164.
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přijetím křesťantsví prostřednictvím císaře Otty se Olga snažila rozptýlit obavy 

vlivných kyjevských Varjagů, že by Byzanc získala rozhodující vliv na kyjevskou 

politiku.179 Čast Varjagů také byla původem z té části Švédska, která byla již dříve 

christianizována západní misií. Cílem Otty I. pak mohl být zájem o rozšíření vlivu na 

pokřtěné slovanské země ležící na východ od jeho říše. 

Záměry kněžny Olgy byly zřejmě především politického charakteru – udržovat 

přátelské kontakty s významnou říší, zlepšit podmínky pro ruské obchodníky, kteří 

zajišťovali Kyjevu prosperitu a také mít dobré vztahy s elitou kyjevské společnosti. 

                                                
179 F. Dvorník, Byzantské misie…, op.cit., s. 272.
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6. Závěr

Křest a návštěvu kněžny Olgy tedy není možné jednoznačně chápat jako součást 

christianizační politiky Konstantinopole. Většina autorů, z jejichž děl jsem při psaní této 

práce čerpala, umisťuje křest kněžny Olgy do Konstantinopole. Pokud tedy ke křtu 

opravdu došlo v centru byzantské říše, je možné jej chápat jako „pasivní“ misii, tedy že 

úsilí vzešlo nikoli ze strany byzantského panovníka, ale z podnětu kyjevské kněžny. 

Byzanc pak misií a christianizace využívala pro své diplomatické zájmy, a proto je 

z byzantského pohledu křest kněžny Olgy možné vnímat spíše jako projev obratné 

zahraniční politiky. 

Není možné zcela s jistotou říci, zdali bylo cílem kněžny Olgy při její návštěvě 

v Konstantinopoli vyjednat zřízení samostatné církevní organizace anebo navázání 

úzkých politických vztahů, které by byly potvrzeny sňatkem byzantské princezny se 

Svjatoslavem, popřípadě obojí. V konečném důsledku však křest jako takový nepřinesl 

ve své podstatě Kyjevské Rusi žádný dlouhodobější výsledek. K šíření christianizace 

nedošlo a neexistují žádné zprávy o tom, že by vůbec byly projeveny nějaké snahy o 

pokřesťanšťování na území Kyjevské Rusi v této době. 

Křest kněžny Olgy, ať již k němu došlo v Kyjevu či Konstantinopoli, je spíše 

možné vnímat jako projev sílícího vlivu té části kyjevské elity, která již dříve přijala 

křesťantsví. Kněžnina návštěva v Konstantinopoli pak byla výsledkem dlouhodobých 

vztahů mezi Kyjevskou Rusí a Byzancí, které byly především obchodního a válečného 

charakteru. Ať již tedy byla tato cesta podniknuta s cílem přijmout křest, či k přijetí křtu 

došlo několik let předtím v Kyjevu, je možné předpokládat, že cílem bylo upevnit 

přátelské vztahy s Byzancí a postavení Kyjevské Rusi v mezinárodní politice. 

Skutečnost, že na samém konci padesátých let vyslala kněžna Olga poselstvo 

k německému císaři s žádostí o vyslání biskupa, by nasvědčovala opravdu tomu, že 

cílem kněžny bylo vytvořit církevní hierarchii a organizaci na území Rusi, a že ze strany 

Byzance, kterou o několik let dříve navštívila, nebylo tomuto jejímu přání vyhověno.

Někteří se domnívají, že neúspěch pokusů o christianizaci Rusů v 9. století a 

v době kněžny Olgy byl zapříčiněn určitou nedozrálostí, protože v daných situacích 

nebyl tento národ ještě připraven přijmout křesťanství a v kruzích elity bylo pohanství 

velmi silně zakořeněno.180 M. D. Priselkov se také domnívá, že určité snahy v oblasti 

                                                
180 A. Poppe, The Political Background to the Baptism of Rus´…, op.cit., s. 243 
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christianizace mohl mít zřejmě již kníže Igor, ale situace v družině mu ještě nedávala 

možnost přiklonit se ke křesťantsví.181

V okolí kněžny Olgy však křesťané byli a je možné jim přisuzovat určitý vliv na 

pozdější rozhodnutí knížete Vladimíra. Vladimírova matka, Olžina klíčnice Maluše, 

byla také pokřtěná.

Je tedy zřejmé, že idea pokřtění vznikla v okruhu kyjevské elity, ve které v době 

Olgy a Svjatoslava ještě existovala významná pohanská složka. Teprve v době 

Vladimíra bylo možné, že se elita jednoznačně přiklonila ke křesťantsví, ale o 

christianizaci prostého obyvatelstva se v tomto období ještě mluvit nedá. Jednalo se 

tedy o christianizaci nejvyšší složky kyjevské společnosti, která sama usilovala o křest a 

nikoli o záměr Byzance.182

Skutečností však zůstává, že Olga společně s Vladimírem patřily mezi 

nejvýznamnější světce Kyjevské Rusy ještě před vpádem Mongolů a jejich kult se jistě 

ustálil a zinstitucionizoval ještě před rokem 1280.183

                                                
181 М. Д. Приселков, Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси…, op. cit., s. 12.
182 A. Poppe, „The Political Background to the Baptism of Rus´. Byzantine – Russian Relations between 
986 – 989“, DOAKS Papers 30, Washington D.C. 1976, s. 244 , in: The Rise of Christian Russia, 
Variorum Reprints - London 1982.
183 S. Franklin, „Towards Post-Soviet Pre-Modernism on recent approchoaches to early Rus(s)ian 
hagiography“, s. 254, in: Byzantium – Rus – Russia, Studies in the translation of Christian culture, 
Variorum – Cornwall 2002.
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