
Posudek na diplomovou práci Marka příhody 

Veniamin a Juraj KrižaniČ v Rusku 

Diplomová práce Marka Příhody je rozdělena do dvou nestejně velikých 

kapitol: "Život a dílo mnicha veniamina" a "Juraj Križanič v Rusku". Obě 

kapitoly mají spoleČné téma - syntetizující vylíčení života a díla dvou 

katolických autorů, kteří pocházeli z jihovýchodní Evropy a značnou část 

svého života působili v Ruské říši, byt v různých dobách a v různém 

postavení. Obě Části práce představují peČlivé a podrobné shrnutí 

dosavadního. badání o daných autorech i okolnostech jejich pobytu na Rusi. 

Tyto autorovy zásluhy jsou zejména patrné v druhém .oddílu druhé kapitoly 

"Juraj Križanič v ruské a chorvatské (srbské) literatuře", která vyniká 

minuci6zní charakter.;i.stikou historických studii o KrižaniČovi a jeho 

idej ích .1\,le i jinde autor srOvnává j ednotli vározporuplná tvrzení, 
. . 

V literatúře o středověku čipoČátcíchnovověkutak častá, 

zaujmout vlast.rií stanovisko k projednávané problematice (srqv. např. spor o 

datování tz'V..Krátkého slova Veniaminova, s ;14 a 15) .. 

Jádrem práce jsou 

sl.ovo~" (s. 22~ 27)ao ;;KrižaniČových idejíCh"(s.· 70. -106 ),0 

myslitelskéhó 

koncipóvána. 

Přesto 

badatel věnovat 

. popsal materiál 
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rozčleněním óbsahuVeniaminova 

-- - -,,' , -. < 

·apodrobností. Nicméně historická 

nespočívávreprodukcima.ter±áiu, nýbrŽ v jehO analýze. Analýza pak 

př$devším rozvržení kontext.li, vé kterém se daný jev pohybuje. Zde byly 

ponechány stranou. celé oblasti probleltlatikY. JUré~jKrižaniČ byl sice 
-', , 

. pocházejíciz.oblasti Chorvatska ,ale studOval mimo jiné ve, 

Hradci,Boloni Římě, pobýval v Istanbulu atd.' při 

vědychtivosti a. přivědómí, že za . svůj životní cU si 

překonání· rozkolu .církve východní· a západní, je nutnO předpokládat,že 

nasál současné ideje, bouřlivěserozvíjejicí právě v Itálii této epochy. 

Nebyl tedy jen "chorvatem", byl představitelem tehdejšího 

teologického a filozofického myšlení, jakož i 

pOlitickéhQa právního. V.tomto komplikovaném 

jeho postavení. 

při seznámení s prací Marka příhody se mi zdá, že Križanič patřil 

patrně k následovníkům Jeana Bodina: spojovala je zřejmě idea 

"spravedlnosti \\ a zároveň státního absolutismu, který se ovšem musí řídit 
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zákony Božími i přírodními, a stejně tak i program náboženské tolerance, z 

něhož patrně pocházela Križaničova idea překonání rozporů mezi západním a 

východním vyznáním. Bodinův spis z r. 1577 byl dlouho šířen jen v opisech, 

protože byl považován za příliš radikální: Križanič by tedy byl (pokud 

bychom na spojitost s Bodinem přistoupili) stoupencem progresivní státní 

doktríny své doby. Nezdá se mi, že podlehl vlivu jeztiitskýchdoktrín 

(Molina, Beliarmin), a zejména ne vlivné společenské teorii Macchiavelliho. 

"Nadosobní" závazky panovníkovy i povinnosti obyvatelstva byly tehdy 

odůvodňovány teologicky, Božím zákonem, ale to neznamená, že by takové 

myšlení jen pokračovalo v intencích středověkého pojetí pozemské říše. Dalo 

;by se říct, že tehdejší uvažování o společnosti se pohybovalo mezi pólem 

k.rajriěpr~gmatJckého pojímání lidských činností jakožto projevu přirozeného 

egoie1Tl,ru~'~ezipólem, kté~é se sli~ží~nalé,ztvyrovnání,mez~lr~skoU sVClpodou, 

. azár:oyeiíriado$oPnf.mřádern <]éhqso\ičástí.j sou utop'le;:prQmYŠle~f 
epothY'~~v'~;océpřiz~él'Čný)' >~o:tóhteá~nfbýto;~.' z<lá.séidoV:r~~Iló 

-, --~ r.' " 

v mýšléníl'J;ěme~kéhok1.asického·ide2:j.lismu~ 

, '. Aíi~lý~a:' začíp.aj. fcírózv::r'žením odpovJ:'d.aj i cího . kOntextu,' 
. , .,- .... :- .. ~_,_ '~_'_> ~":'::.' »~.:.'- .-.;~.<'._. __ ' " _ ,:' .-< .~ .~. __ .,.->;_,' .';. -" __ ~'~.' .... _:·-:· .. ~:_.--.~.-.~ř-·_;-··: _.!""---~:._> ~-;"'~'-::_: ". ';'~.-'.~::; '.d.," ";-,.-_.~,-, 

"za.$azen Z'koU;m~n}rjev;nenL jenp~ip9.jeníltt ciá.l~ího zji$těl;1~/ k 

..... , .. PkJ.·.·.· ..• o:, •• n~t'.·.;e':tx:· .•.• ; •.•. at·.· .•• n.,l.· .• ·.::V.c.z .• p:,;.~r •. ·.·.ua:.ď.ac:.>.·~ .. ',v .•. ;., ••. ·~M,·~,:~ .• a·:r: •. :.~,~,·nai,i~:f~~~~r~"t:~~~ť:~~~;~;:r:2;q~I:~~·.t;.> 
.' .' " .: <o'" . J\.p-říhQďYP.l;'ozatíift/3cházl'. '. "<"'" 

'$6~c:i~(1Č'4j:i,,' . aby ~ť~di·oi~~;(p~.á:c:é~;::i.a '1?'Hj~ta :l a.ko,Úli:ígls~ter$ká 
\'. " •. - "."'~ ~. :>.-. '.,' ; , .. '.- '. 
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