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Analýza korespondence cara Ivana IV. Hrozného a knížete Andreje Kurbského 

Podle zadání se práce měla soustředit na analýzu korespondence cara Ivana IV. 

Hrozného a knížete Andreje Michajloviče Kurbského s přihlédnutím k politickým 

dějinám východní Evropy ve druhé třetině 16. století. V rámci kritiky pramene měl být 

zkoumán obsah i forma korespondence a komentován spor badatelů o její věrohodnost. 

V úvodu se autor zdařile vypořádal s hodnocením použité odborné a populárně-vědní 

literatury, přičemž hodnocení použité korespondence věnoval samostatnou kapitolu 

(nicméně se zčásti kritice věnoval již v úvodu). Využil klíčová ruská díla věnující se 

dané epoše, těžil i z polské, německé, anglosaské a české historiografie. Z dalších 

pramenů využil především Kurbského spis "Historie o velikém knížeti moskevském", 

Poněkud nelogicky autor kombinoval popis struktury díla s hodnocením použité 

literatury. 

Ve druhé kapitole věnované Ivanu IV. - autor předložil stručný životopis a zaměřil se 

mj. na problematiku carského titulu, "vybrané rady" a popis vnitřní politiky. Místy 

zachází do zbytečných podrobností, irelevantních k vytčenému cíli. Postrádám 

v odkazu č. 13 zdroje. odkud byly čerpány informace o carském titulu. U poznámek č. 

21,27 ad. by mělo být .,cit. dle", neboť autor cituje z odborné knihy úryvek z pramene. 

Třetí kapitola se věnuje politickému životopisu knížete Kurbského. Počáteční 

genealogické informace považuji za zbytečné, autor z nich nevyvozuje význam rodu 

v porovnání s jinými příslušníky vysoké aristokracie. Autor se domnívá. že Vasilij III. 

vydával .,klatby"? (s. 17) Při podrobném líčení řady tažení se autor nezabýval otázkou, 

do jaké míry byla kariéra knížete Kurbského výjimečná. zda se zařadil mezi významné 

vojevůdce, do jaké míry vynikal mezi ruskou elitou. Text proto místy zatížila zbytečná 



faktografická popisnost. Útěku knížete Kurbského věnoval autor čtvrtou kapitolu. 

Velmi detailně popsal okolnosti útěku a kariéru knížete v polsko-litevských službách. 

Pokud již zmiňuje konkrétní jména popravených. měl u knížete Repnina uvést jméno a 

otčestvo (s. 24). což uvedl až na s. 46. 

V páté kapitole autor předložil základní informace k vývoji ruského absolutismu a 

postoji cara Ivana IV. ke stavúm, především knížatům a bojarúm. Považuje autor ternlÍn 

"samoděržstvo" za běžně používaný? (s. 29) U citace z Herbersteina bych zařadil 

krátkou informaci o jaký druh pramene se jedná. Do jaké míry je relevantní řešit 

problematiku osif1janú či osudy knížete Starického? Za zdařilou pasáž považuji analýzu 

politických názorú knížete Kurbského v komparaci s carovými ideály. Srovnání 

Adaševa a Kurbského by si možná zasloužilo ucelenější uchopení, neboť autor se o 

politické činnosti Adaševa zmiňuje na mnoha místech v textu. 

Šestá kapitola přináší historickou kritiku korespondence Ivana Hrozného s knížetem 

Andrejem Michajlovičem Kurbským, popisuje její vydávání, překlad do řady cizích 

jazykú a detailně komentuje potíže s určením pravosti její části. Oceňuji zdařilé využití 

anglosaské odborné literatury. Autor shrnul danou problematiku: "Dnes je tato otázka 

vyřešena a panuje vzájemná shoda badatelú o autentičnosti celé epistolograťie. 

Vyvrácení argumentů bylo pro naše potřeby natolik přesvědčivé, že jakákoli další 

spekulace by byla zbytečná. Přistupme tedy na fakt, že korespondence falsem není:' (s. 

40) Autor považuje pramen za "agitační literaturu", zevrubně si všímá stylu a formy 

korespondence. Navazující kapitola přináší zdařilou analýzu pěti dopisú v 

chronologickém sledu. Odkazovat na populárně-vědní encyklopedii ZAMAROVSKÝ, 

Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1970 není v odborném textu vhodné a 

přípustné (s. 49). 

V závěru autor napsal: "Vzájemný spor vedený prostřednictvím korespondence mezi 

vysoce postavenými konkurenty, carem Ivanem Hrozným a knížetem Andrejem 

Michajlovičem Kurbským. zůstal bez jednoznačného vítěze." Nerozumím, kdo by měl 

podle autora určit "vítěze'" jakým zpúsobem hodlal zjistit. že názory knížete ovlivnily 

cara? Předpokládal autor, že by se Ivan Hrozný na základě četby dopisů od uprchlého 

bojara nechal pohnout ke změně politiky? 

Z dílčích pravopisných chyb a překlepú uvádím "zkládala" (s. 9), "Východní a Západní 

kultura" (s. 12), "jejiž" (s. 14), "bezúhonost" (s. 20). "rozdělilana" (s. 29), "Něktří" (s. 

30), .,Kursbkého" (s. 35). "korespondece" (s. 39) ... Anténór x Anténor" (s. 49), 

"bohatsví" (s. 53), "zcestně" (s. 54), .. pracech" (s. 64). Autor by se většině z nich 



vyhnul prostým zapnutím kontroly pravopISU ve wordu. Za kvalitní považuji 

biografické a geografické odkazy, které dokládají pečlivou kontrolu biografických a 

zeměpisných dat. 

Co se týče odborného stylu, neubránil se autor občasné patetičnosti - např. ve svém 

textu uvedl: "Dosud se carovi narodily dvě dcery, proto děkoval Bohu za přízeI1, kterou 

mu věnoval v podobě syna a vojenského úspěchu:' (s. 13). Odborný styl takové 

emocionální zabarvení nepřipouští. Místy se vyjadřoval neobratně - např. "Bylo dva 

roky starší než car a díky tomu s ním mohl rozmlouvat bez zastrašování z pozice 

zkušeného muže, jak to před ním dělal Silvestr. a zároveI1 s carem sdílel církevní i 

některé politické ideje. " (s. 21) 

U seznamu použitých pramenů a literatury (nepatřičně nazvaný "Bibliografie") považuji 

bibliografický záznam pramenů za chybný, neboť editoři nejsou jasně identifikováni 

(hrsg., ed.. sest.). Zařadit mezi "odbornou literaturu" populárně-vědní přehledy či 

encyklopedie také nepovažuji za korektní. OceI1uji využití řady odborných časopisů, ale 

jejich bibliografický záznam neodpovídá normě (např. Jahrbi.icher fůr Geschichte 

Osteuropas 1998, číslo 46, s. 376-403). 

Bakalářská práce byla se školitelem pravidelně konzultována během heuristické části 

výzkumu, školitel schválil osnovu, klíčové archivní materiály a odborné studie a 

připomínkoval veškerý text. Po formální stránce je práce standardně vybavena, 

vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ práce. Jazyková stránka je až na zmíněné 

překlepy a chyby na vyhovující úrovni, stejně jako úprava práce. 

Pasáže podepřené studiem vydaných dokumentů a odborné literatury se místy vyznačují 

vysokou kvalitou. Autor odpovídajícím způsobem využil prameny, často z nich cituje a 

vyvozuje příslušné závěry. Celkově se text řadí mezi standardní bakalářské práce, které 

jsou více popisné a kompilační než analytické. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: dobře 

V Praze, 15. června 2010 

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 


