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Autor předložené bakalářské práce si jako své téma zvolil korespondenci ruského cara 
Ivana IV. a jeho dlouholetého spolupracovníka knížete Andreje Michailoviče Kurbského a rozhodl 
se provést její analýzu s ohledem na vývoj vnitřní politické situace ruského státu ve druhé 
polovina 16. století i zahraničně politických okolností. 

Úvod je sice stručný, ale výstižný. Bruha zde načrtl cíle své práce, její strukturu a 
problémy, na které narazil při zpracování tématu. Vzhledem k nepřebernému množství 
historiografických titulu, věnovaných osobnosti Ivana IV. a jeho vládě, uvedl především ty, které 
pro něj byly stěžejní. Dukladnému rozboru použitých pramenu - korespondence - a odborné 
literatury, která se jimi zabývá, se ve značné šíři věnuje až v kapitole VI. Obecná problematika 
epistolografie, předcházející vlastní analýze dopisu. Zde nejenom registruje a charakterizuje 
jednotlivé edice korespondence, ale především, a to považuji za přínosné, podrobně sleduje 
rozsáhlou diskusi historiku o autenticitě a duležitosti tohoto pramene. 

Druhá až pátá kapitola mají charakter obsáhlejšího historického úvodu. Na pozadí 
historických událostí zde autor uvádí duležitá fakta za života Ivana Hrozného a knížete 
Kurbského, která se mohla promítnout do jejich korespondence a ovlivnit ji. Kapitola IV. Útěk 
knížete Kurbského je velmi čtivá, má dynamický spád, zároveň se snaží najít odpověď na otázku, 
proč a za jakých okolností Kurbskij opustil Rusko. Konflikt cara a Kurbského je významnou 
výpovědí o vztahu ruské šlechty k carovi, který se Bruha pokusil nastínit v obecnější rovině 
v kapitole V. Ivan IV. a bojaři: V tomto ohledu bych si dovolila položit několik otázek. Byl to 
skutečně Ivanuv soukromý majetek, který aristokracie v době jeho nezletilosti rozkrádala, nebo 
šlo o státní vlastnictví (s.10). Byl vztah bývalých údělných knížat, nyní podřízených 

bezprostředně moskevskému velkoknížeti, k centrální moci opravdu výlučně negativní až 
nenávistný? Nemohli mít někteří drobní vládcové z integrace k Moskvě spíše prospěch, alespoň 
zpočátku? Postrádám zde také zmínku o tom, že ruská šlechta nebyla homogenní masou, ale že 
byla významně rozvrstvena, což se projevilo také ve vztahu k carovi. Nesouhlasím ani s tvrzením, 
že Ivan III. užíval titulu car "jako poslednl', a to "s cílem oslavit zemřelého byzantského císaře." 
(s.11) Vzhledem k této tématice mi mezi použitou literaturou chybí práce G. Alefa The Origin of 
Muscovite Autocracy: the Age of Iwan IIL 

Kapitola VII. Analýza jednotlivých dopisu v chronologickém sledu je věnována podrobnému 
rozboru obsahu všech listu Ivana IV. a knížete Kurského, které jim jsou připisovány. 

Přestože je stylistická stránka práce velmi slušná a text se dobře čte, mám drobné výtky 
k její jazykové stránce. Občas chybí interpunkce, práce obsahuje některá neobratná spojení jako 
"styl ... je psán květnatým literárním jazykem" (s.66) nebo vyšinutí z vatby (s.10, pozn.3). Autor 
by měl věnovat větší pozornost správnému psaní velkých písmen jako bible (ale Písmo svaté), 
východní a západní kultura (nikoliv Východní a Západní kultura) a rozhodně velká a malá písmena u 
jednoho výrazu nestřídat (boží - Boží). Rozhodně mi vadí, když jsou zde citovány prameny 
zprostředkovaně z literatury, nikoliv podle pramnných edicí. Není vubec složité nahlédnout 
například do Herbersteinova díla a citovat z něj přímo. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem konstatuji, že se Petr Bruha zhostil svého úkolu 
velmi dobře a doporučuji jeho práci k obhajobě. 
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