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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce představuje komentovaný překlad výňatku z knihy G. S. 

Lebeděva Epocha vikingov v Severnoj Jevrope i na Rusi (Vikinská epocha v severní Evropě 

a na Rusi), vydané nakladatelstvím Jevrazija v Sankt-Petěrburgu roku 2005. Je rozdělena 

na dvě části. První část obsahuje překlad dvou podkapitol z 9. kapitoly s názvem Etapy 

razvitija russko-skandinavskich otnošenij: genezis Rusi. Jde o podkapitoly 9.4 Načalo Rusi 

– v istoričeskoj reaľnosti i nacionaľnom samosoznanii (Počátek Rusi – historická realita a 

národní sebeuvědomění) a 9.5 Periodizacija russko-skandinavskich otnošenij v VIII-XIII 

vv. (Periodizace rusko-skandinávských vztahů v 8.-13. století) včetně dvou tabulek. Druhá 

část obsahuje odborný komentář k překladu a je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola 

představuje knihu a jejího autora, charakterizuje příjemce textu a strukturu překládaného 

úryvku. Druhá kapitola analyzuje původní text na jednotlivých rovinách – stylistické, 

syntaktické a lexikální. Třetí kapitola se zabývá překladatelskými problémy a stanoví 

překladatelskou koncepci a metodu. Čtvrtá kapitola uvádí strategii řešení problémů, typy 

překladatelských posunů a předkládá konkrétní příklady. 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis contains an annotated translation of an extract from the book 

by G. S. Lebedev Epocha vikingov v Severnoj Jevrope i na Rusi (The viking age in 

Northern Europe and Russia), published by Evraziya, Sankt Petersburg in 2005. The thesis 

consists of two parts. The first part contains translated text of two subchapters 9.4 and 9.5, 

which are parts of chapter 9 – Etapy razvitija russko-skandinavskich otnošenij: genezis 

Rusi (Stages of development of Russian-Scandinavian relations: the genesis of Rus). The 

second part is a commentary of the translation and is divided into four units. The first unit 

brings basic information about the book, his author, recipients and a language structure of 

the chosen extract. The second unit includes translation analysis of the source text at the 

stylistic, syntactic and lexical level. The third unit contains a typology of translation 

problems and determines an overall approach to translation. The fourth unit is concentrated 

on strategies for solving translation problems, specifis translation shifts and samples. 
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ÚVOD 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala překlad výňatku z knihy Gleba 

Sergejeviče Lebeděva Epocha vikingov v Severnoj Jevrope i na Rusi (Vikinská 

epocha v severní Evropě a na Rusi), vydané nakladatelstvím Jevrazija v Sankt-

Petěrburgu roku 2005. Přeloţila jsem dvě podkapitoly ze třetího oddílu knihy, a sice 

z 9. kapitoly s názvem Etapy razvitija russko-skandinavskich otnošenij: genezis 

Rusi. Jedná se o podkapitoly 9.4 Načalo Rusi – v istoričeskoj reaľnosti i 

nacionaľnom samosoznanii (Počátek Rusi –  historická realita a národní 

sebeuvědomění) a 9.5 Periodizacija russko-skandinavskich otnošenij v VIII-XIII 

vv. (Periodizace rusko-skandinávských vztahů v 8.–13. století). 

Tuto knihu jsem si vybrala z důvodu, ţe pojednává o historickém období 

raného středověku, ve kterém se protínají ruské a skandinávské dějiny, o něţ se 

zajímám. Kniha, jeţ se věnuje tomuto dosud málo probádanému úseku ruských 

dějin, popisuje nové archeologické nálezy a na jejich základě předkládá novátorské 

hypotézy.  

Z translatologického hlediska pro mě tento překlad znamená výzvu: budu 

řešit několik typů překladatelských problémů, spojených s komplikovanou syntaxí 

výchozího jazyka, velkým mnoţstvím odborných a historických termínů a 

v neposlední řadě se specifikou vědeckého a vědeckopopulárního stylu.  
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1. Část – překlad z ruského jazyka  

 

9.4 Počátek Rusi – historická realita a národní sebeuvědomění 

Základní významy slova rus se vyvíjely od skandinávského označení 

ozbrojené posádky veslovací lodi ke slovanskému pojetí rusi jako kníţecí druţiny. 

Ve druhé polovině 9. století jiţ bylo pod pojmem rus chápáno okolí kníţete, které 

se nerozlišovalo podle etnického sloţení, a od počátku 10. století přímo jako 

sociální skupina podřízená kníţeti. Tato rus zahrnovala Varjagy, Slovany a další 

národy, a v jejím důsledku se vytvořilo pevné pouto mezi vazalskými Rusíny a 

svobodnými muţi ze slovanských obščin, sjednocenými pod velikým kníţetem 

ruským. Takové postavení bylo ukotveno v nejstarším komplexu zákonů Kyjevské 

Rusi zvaném Ruská pravda, pocházejícím z konce 10. aţ počátku 11. století. 

Zároveň se vyvíjelo teritoriální chápání Rusi: ruská země je ta, která je podřízená 

kníţeti a vedená jeho rusí. Po přijetí křesťanství se ustálil vyšší význam – ruská 

země jako Svatá Rus, poţehnaná, sjednocující obyvatelstvo na základě slovanského 

jazyka, řecké víry a varjaţské dynastie kyjevských kníţat. Právě tímto významem 

se řídil i tvůrce Pověsti dávných let, který pro sebe a své čtenáře odhalil vyšší 

metahistorický význam apoštolské cesty od Varjagů k Řekům, starodávné obchodní 

mořské a říční cesty vedoucí od Baltského moře přes východní Evropu do Byzance. 

V dané archaické evoluční etapě Skandinávie a Rusi můţeme spatřovat 

určité společné kvalitativní a kvantitativní procesy, na jejichţ základě se zformovala 

sociální elita: druţiníci, obchodní druţiny a kmenová elita, čili rus raného 

feudálního státu. Tyto procesy evidentně souvisely s faktory vzniku a vývoje 

civilizace ve Skandinávii a Pobaltí, nejprve v rámci Rurikovy Rusi a později ruské 

země jako staroruského státu, tak jak ho známe z kronik.  

Hloubková analýza uvedeného vývoje a souvisejících sociálních, 

demografických a etnických vývojových procesů si ţádá upřesnění a také jistou 

změnu teritoriálního pohledu. Kulturně historický areál civilizace Skandinávie a 

Pobaltí se dá poměrně přesně rozčlenit na regionální kulturně etnické sloţky. Vedle 

území raných státních útvarů středověkých národů Skandinávie a Pobaltí, k nimţ 

patřila i Pobaltská Rus, existovala také Rurikova Rus a právě ona jako 
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východoevropská část areálu Skandinávie a Pobaltí zabezpečovala geografickou 

jednotu severního subkontinentu se základním evropským prostorem. 

Nové generace badatelů budou muset vyřešit úkol, jak odhalit podstatu, faktory 

a etapy výše jmenovaného historického a geografického procesu. Minulé století 

přineslo nové aspekty, které teprve nyní můţeme citovat v rámci procesu poznávání 

geneze Rusi. Nyní si je shrneme.  

1. Geografické reálie – trasy a centra, především vztah mezi Starou Ladogou a 

Rurikovým hradištěm u Ilmeňského jezera. A také s největšími rivaly Staré 

Ladogy (Aldeigjuborgu): Alaborgem v Přiladoţí, Izborskem, Polockem, 

Běloozerem a Sarským hradištěm.  

2. Genealogický řetězec místních panovníků staré Ladogy před Rurikem. 

3. Umístění, skladba a struktura řízení dalších podobných sídel, rozkládajících 

se na říčních cestách, která nemusela být nutně slovanská. Zřejmě nebylo 

úplně vyjasněno, kým byly místní elitní vrstvy národů, označených jako 

Čudové, Vesové a Merjové.  

4. Jaká byla struktura a dějiny panství jarla ve Staré Ladoze. 

5. Kdo byli Varjagové a Kylfingové (severský národ neznámého původu) a 

jakou hráli roli v politickém ţivotě Staré Rusi, Byzantské říše a 

Fenoskandinávie. 

6. Jak vypadala Rurikova Rus před Rurikem: její vývoj, národnostní sloţení, 

jaké byly oblasti a sídla pololegendární rusi známé z východních kronik. 

7.  Je třeba upřesnit velikost, dobu existence a geografické umístění Ruského 

chanátu z let 830–850. 

To však zdaleka ještě není konečný seznam aktuálních problémů a 

nevyřešených záhad, týkajících se výzkumu geneze Rusi, spočívající na 

mezioborové syntéze pramenů. 

Zpracování a modely řešení těchto problémů zcela určitě podstatně doplní a 

rozšíří jiţ vytvořenou podrobnou periodizaci rusko-skandinávských vztahů od 

poloviny 8. století do poloviny 13. století v podobě, v jaké zdomácněla v ruské 

vědecké literatuře (například Slavjaně i Skandinavy (Slované a Skandinávci), 1986, 

284–297). Známe periodizaci počáteční etapy 8.-11. století, jeţ byla vytvořena na 

základě archeologických údajů. Díky ní můţeme upřesnit a rozvést do detailů 
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dochované písemné materiály z 12.-14. století, kdy se Rurikova Rus transformovala 

do teritoriálního útvaru Novgorodská republika.  

Pro proces geneze Rusi v 8.-10. století bylo rozhodující, ţe se celý 

východoevropský areál se svým převáţně východoslovanským obyvatelstvem 

včlenil do rodiny evropských států a národů počínající epochy feudálního 

středověku. Na tomto stupni vývoje se východoevropská etnika a kmeny spojily 

v jednotnou staroruskou národnost, největší ze slovanských národností. Po dobu tří 

století se staří Rusové vzájemně ovlivňovali se Skandinávci vikinské epochy, kteří 

se také vydali na historickou cestu směrem do Evropy. To předurčilo perspektivu a 

formu vzájemných vztahů na další tři století evropských dějin. 

Země se mohla začlenit do společného středověkého trhu Evropy 10.-12. století, 

představujícího konfesionální a politický areál feudálního křesťanského kontinentu, 

pouze za předpokladu, ţe by mu přinesla nové potřebné zdroje a nabídla vlastní 

potenciál, který tu chyběl, ale byl nezbytný. Musela se sama stát pramenem 

takovýchto hodnot. 

Světlo a teplo jsou základní lidské potřeby. Odjakţiva to byly (a dodnes zůstaly) 

hlavní příčiny začlenění Ruska do Evropy. Svit voskových církevních svící, to byla 

kaţdodenní potřeba Evropanů středověku, stejně jako obyvatel veškerého 

tehdejšího civilizovaného světa. Hřejivé koţešinové oděvy představovaly předměty 

luxusu a do severní i východní Evropy proudily z přirozených nevyčerpatelných a 

obnovitelných zdrojů. K dalším statkům patřily koţešiny, vosk a med, jeţ řešily 

aktuální rostoucí hmotné problémy a uspokojovaly kaţdodenní potřeby Evropanů. 

V prvotních zásobárnách lesních prostorů východní a severní Evropy se tyto zdroje 

vyuţívaly k pokrytí základních ţivotních potřeb. Tyto trvalé a obnovitelné zdroje se 

přerozdělovaly prostřednictvím trhu. Zaslouţila se o to reformisticky orientovaná 

kníţata v polovině 9. do poloviny 11. století. Ve svém důsledku na několik století 

upevnily stabilní vztahy mezi státní velkokníţecí mocí a svobodnými venkovskými 

a městskými obščinami (tradičními spolky zaloţenými na principu kolektivního 

hospodaření), typickými na Rusi 10.-13. století. 

Rus však především získala duchovní světlo a teplo, hodnoty spojené 

s křesťanstvím a křesťanskou kulturou helenistické Byzantské říše. Získala je jak 

v důsledku obousměrného pohybu hmotných statků, například směny koţešin za 
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stříbro a stříbra za další zboţí, a jako úhradu kníţecím druţiníkům, úředníkům, 

kupcům, řemeslníkům, umělcům a stavebníkům, stavitelům chrámů a duchovním. 

Zisk z této směny se vyuţil nejen na propojení s Evropou, ale také na vybudování 

pravoslavné ruské kultury s vlastním písemnictvím a lidskými a křesťanskými 

hodnotami, v souladu s evropskými normami a systémem vztahů. Tato ruská verze 

byla rovnoprávná, stejně hodnotná a neméně významná jako desítky dalších 

reálných verzí, například latinská, románská, germánská protestantská, slovanská 

katolická, slovanská pravoslavná, nebo jiné menší, ale hodnotné verze – řecká, 

maďarská, finská, pobaltská, irská… Ty všechny vytvořily celkový obraz 

multikulturní a polyetnické kultury, velmi rozmanité, ale přitom společné pro celou 

evropskou civilizaci. 

Kyjevská Rus neboli Rurikovská říše (počínaje kníţetem Igorem byli na 

kyjevském trůnu přímí Rurikovi potomci) přijala za vlády kníţete Vladimíra I. 

Svatého v roce 988 křesťanství podle byzantského pravoslavného vyznání. 

Vladimírův nástupce a syn Jaroslav Moudrý přeměnil všechna důleţitá ruská města 

včetně Novgorodu na řece Volchov, Polocku na Západní Dvině, nově vzniklého  

Jurjeva u Čudského jezera (nyní město Tartu), Jaroslavli na Volze, a především 

hlavní město Kyjev, v kvetoucí a silně urbanizovaná centra. Byla to města ze dřeva 

a zeminy, s kamennými chrámy, paláci a pravoslavnými kláštery. Hlavní staroruské 

sídlo Kyjev bylo současníky pokládáno za soupeře Konstantinopolu. Během 

počáteční urbanizace Ruska se realizovaly hmotné, duchovní a lidské zdroje země. 

V následujících dvou stoletích tento proces probíhal ve čtyřech stech „dalekých i 

blízkých měst předmongolské Rusi“. Vznikala opevnění, valy, věţe, zlaté brány, 

kamenné kníţecí rezidence, chrámy, městské i příměstské kláštery, bojarská a 

kupecká sídla, řemeslnické dílny a široká trţiště. 

„Ó ty světlá, nádherná Země ruská, krásami oplývající, s hojnými jezery, 

řekami a prameny, četnými horami, příkrými kopci, vysokými dubinami, čistými 

poli, podivuhodnými rozmanitými zvířaty, s bezpočtem ptáků, obrovskými městy, 

malebnými vesnicemi, rozlehlými sady, církevními příbytky, s tvými hrozivými 

knížaty, čestnými bojary a různými velmoži. Ty Země ruská, celá jsi naplněna 

pravověrnou vírou křesťanskou“. Tak se píše ve Slově o zániku ruské země (v 

překladu akademika M. N. Tichomirova). Dávný pisatel, pamětník mongolského 
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vpádu v letech 1237–1240, vedeného princem Batúem, Čingischánovým vnukem, 

popisuje ztracenou minulost své země. Dokáţeme si však představit krásný obraz, 

jenţ byl zhmotnělým vyjádřením potenciálu prvotní akumulace civilizací 

Skandinávie a Pobaltí. Stará Rus zřejmě uměla vyuţít svůj lví podíl tohoto 

potenciálu nejefektivněji ze všech. 

Vytvořil se mocný východoevropský politický organismus, který fungoval 

jako kanál přerozdělování prvotně akumulovaného bohatství. Jeho pramen leţel v 

okrajové severozápadní části Ruska, kde se rozkládala centra obchodu a 

nejdůleţitější cesty ve směru od Varjagů k Řekům a k výstupu do Baltského moře. 

Od poloviny 9. století začala Rurikova Rus představovat jádro nové 

východoevropské politické struktury, propojující Varjagy (jako národ rus), 

Ilmeňské Slovany a Finy. Ti měli společně pod kontrolou transevropské říční 

magistrály mezi Pobaltím a Středomořím.  

Kolem roku 860 tuto kontrolu zabezpečovala slovanská města Stará Ladoga, 

Izborsk a Běloozero, rozkládající se na styčném území mezi Slovany a finskými 

kmeny (Čudové a Vesové). Jako posily fungovaly varjaţské posádky zkušených a 

odváţných vojínů rusi. Kníţe Rurik někdy v roce 870 přenesl své hlavní město ze 

Staré Ladogy v údolí řeky Volchov – ke břehům Ilmeňského jezera, přímo do 

hlubin původního slovanského území. Tam bylo vystaveno město Novgorod, jeţ se 

zpočátku jmenovalo prostě jen Rurikovo hradiště. Později z něj na kopcích, nad 

volchovskými přístavy vyrostl Veliký Novgorod, město měst, hlavní z trojice 

nejdůleţitějších měst Pobaltí a Horní Rusi, čítající ještě Starou Ladogu a Pskov.  

 Rurikova Rus byla především oblastí, kde se trvale ovlivňovali Slované 

(Slověni a Kriviči) s finskými národy, obývajícími zalesněná území východní 

Evropy (Čudové, Merové a Vesové). Ti i druzí zde přicházeli do styku s Varjagy. 

Pěstovali s nimi aktivní kontakty, coţ dokládá rozšíření skandinávského dovozu 

zboţí různého druhu, počínaje šperky či zbraněmi a řemeslnými technologiemi a 

pohřebními obřady konče: tento proces byl charakteristický pro celý svébytný 

kulturně historický areál. Jiným důkazem je to, ţe od konce 8. století do počátku 9. 

století se najednou změnil směr, kudy proudilo arabské monetární stříbro, 

směňované za koţešiny a další zboţí (spíše surovinového nebo dopravního 

charakteru). Jestliţe dříve přicházelo především cestami vedoucími přes řeku Volhu 
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a její přítoky Oku a Kamu, nyní dominoval směr od Volhy do Pobaltí (Nosov, 1976, 

95–110). 

Právě toto šíření arabského stříbra – první období oběhu dirhémů ve 

Východní Evropě trvalo od roku 780 do roku 833 – dokazuje, ţe se začaly 

projevovat tendence, svědčící o průběhu a rychlosti geneze Vnější a Vnitřní Rusi 

(tak je rozlišovali Byzantinci). Jednalo se o Dněprovskou čili Askoldovu Rus, 

pojmenovanou podle kyjevského kníţete a Rurikova i Olegova současníka Askolda, 

a o Volchovskou čili Rurikovu Rus.  

Zamyslíme-li se nad těmito tendencemi při raném oběhu peněz v prostoru 

východní Evropy, směřujícího ze středního Povolţí a Podněpří do Povolchoví a 

Pobaltí a odtud dále do Skandinávie a k Baltskému moři, jsme nuceni přehodnotit 

zdánlivě logické schéma prvotního rozvoje státnosti Staré Rusi. Máme tu několik 

původních, víceméně lokálních územních útvarů leţících v rámci dvou sousedních 

velkých kulturně historických areálů, jiţního a severního, které ve druhé polovině 9. 

století existovaly nezávisle vedle sebe. Mezi 9. a 10. stoletím, po Olegově cestě od 

Varjagů k Řekům, začaly postupně růst, konsolidovaly se a nakonec spojily 

v prostoru od Novgorodu do Kyjeva v jednotný staroruský stát zvaný Kyjevská Rus. 

Všechna naleziště pokladů pocházejících z prvního období od roku 780 do 

roku 833, kdy bylo ve východní Evropě v oběhu arabské stříbro, tvoří v podstatě 

jednolitý areál. Dal by se pojmenovat jako východoevropský ekonomický prostor: 

rozkládal se od Podněproví k Ladoţské oblasti. Uţ v prvním čtvrtletí 9. století byl 

sjednocen v celek právě díky peněţnímu oběhu.  

Nejseverněji nalezený Pětěrhofský poklad přibliţně z roku 825 se nacházel 

na břehu Finského zálivu naproti ostrovu Kotlin v místě, kde starobylá vodní 

obchodní trasa přecházela z mořského úseku v říční. Obsahoval mince s raţbou, 

zaznamenávající veškeré spektrum styků probíhajících v tomto regionu. Některé 

znaky na mincích jsou skandinávské, coţ je pochopitelné, ale najdeme tu i turecké 

runy a v neposlední řadě také řecký nápis s biblickým křesťanským jménem 

Zachariáš (Melnikova, Nikitin, Fomin 1984, 26–47). 

Jak vypadala v 8.-9. století politická situace v ekonomickém prostoru s 

prvotním oběhem arabských stříbrných mincí? Důkazy je třeba hledat v písemných 

památkách, které spadají do tohoto časového úseku. Nejspíš budeme muset s 
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ohledem na tyto nové závěry přehodnotit některé údaje z Pověsti dávných let. Jak 

začíná první výklad ruských dějin, odkud pošla jest země ruská? Tento výraz 

časově spadá do prvního roku vlády byzantského císaře Michaela III., tedy do roku 

839 (Pověst dávných let 17, Stang 1996, 239– 250; Stang 2000, 4, 29, 32, 48–50, 

65). Ale v takovém případě musíme pokládat právě toto datum a tuto událost za 

počátek ruských dějin!  

Vidíme, ţe toto časové určení o existenci ruské země se blíţí údajům z 

franských Bertinských análů, konkrétně těm, jeţ se týkají poselství tajemného 

chána Rusů. Ten se obrací na Michaelova bezprostředního předchůdce, otce a 

dočasného spoluvládce, byzantského císaře Theofila; stalo se tak v roce 838 (Stang 

2000, 48). Od dob G. S. Bayera a později V. N. Tatiščeva je tato epizoda 

předmětem diskuzí (Tatiščev 1962, 292–310; dále také viz Slované a Skandinávci, 

1986, 189-190; Lebeděv, Stang 1999, 136–152). Ruští diplomaté z tak zvaného 

rodu Sveů (coţ byli tajemní Švédové) se obrátili (jménem neméně tajemného chána 

Rusů) kvůli konfliktu jejich vládce s Chazarskou zemí, na basilea ton romaion, 

císaře všech Byzantinců z Konstantinopole, a také na franského císaře 

z Ingelheimu. Důvodem bylo zřejmě hledání spojeneckých vztahů; jednání skončilo 

bezvýsledně. Tyto kontakty mezi Rusy a Byzancí okolo roku 830 byly nezávisle na 

sobě zaznamenány v různých písemných, numizmatických nebo archeologických 

pramenech (Lebeděv 1985, 254).  

Všechno výše řečené je důleţité proto, ţe těmto pramenům odpovídá 

ustálený obraz rusko-chazarsko-byzantsko-skandinávských vztahů. Potvrzuje to i 

raţba na mincích z petěrhofského pokladu: skandinávské a chazarské runy, řecké 

nápisy, to všechno bylo součástí staroruského soustavy peněţního oběhu. Odsud 

vyplývá, ţe ekonomickou a pravděpodobně i politickou oblast vlivu chána Rusů 

z roku 838 je třeba spatřovat v areálu od Pobaltí k Černému moři. Tato hranice staré 

Rusi se upevnila aţ za kníţat Olega a Jaroslava Moudrého, jak bylo potvrzeno 

důvěryhodnými historickými údaji. 

Nyní je na čase, abychom identifikovali a prostorově umístili onoho 

tajemného chána z franských Bertinských análů. Jediné jméno, které nacházíme v 

existujících domácích pramenech z té doby je – Dir, podle Pověsti dávných let bratr 

a spoluvládce Askolda v Kyjevě. Historikové však zcela přesvědčivě odůvodňují, 
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ţe Askold a Dir ţili v různých dobách, pouze tradiční kroniky z nich udělaly 

současníky a navíc bratry, zabité meči Olegových vojáků (Mavrodin 1945, 217–

218). Pokusíme-li se rozsahově a chronologicky rekonstruovat politickou činnost 

Askolda a Dira v Kyjevě, alespoň v časovém úseku mezi lety 860 a 882 

(Brajčevský 1988), zjistíme, ţe Dirova vláda v Kyjevě jako hlavním městě říše se 

vztahuje předchozímu časovému úseku přibliţně mezi lety 838–859. 

 Dirova Rus tedy zůstává nadále tajemstvím (Lebeděv 2002, 24–26). Je snad 

Dir stejná osoba jako onen „první slovanský král“, který pod svým jménem figuruje 

i ve zprávě arabského cestovatele Abú al-Hasana Al-Masúdího (Garkavi 1870, 

137)? Král, kterému by mělo být uznáno prvenství jak z hlediska rozsahu své říše, 

tak i z hlediska doby, v níţ panoval, uplatňoval svou státní moc? Ještě v dobách 

knihtisku za rozmachu kyjevo-pečorských mnichů na počátku 17. století existoval 

v Jaroslavově městě památník tomuto vládci, tzv. Dirova mohyla. Jeho poslové byli 

prvními lidmi národa rus, kteří se prosadili u dvorů byzantského a franského císaře. 

Jak to, ţe tento král měl právo a odvahu se stavět proti mocnému (po úspěšném 

ukončení občanských válek) Chazarskému chanátu? A konečně, jaký další osud měl 

tento politický útvar, který se významně prosazoval v první třetině 9. století a který 

rozšířil svou nadvládu (podle nepřímých údajů) od Podněproví aţ ke Staré Ladoze a 

Finskému zálivu? 

Můţeme předpokládat, ţe v prostoru budoucí Kyjevské Rusi vznikl prvotní 

útvar zvaný Dirova Rus, jenţ byl nicméně poměrně nestálý. Rozpadl se záhy na dvě 

samostatná společenství, na Vnitřní neboli Dolní Rus a Vnější, Horní Rus. Oba 

útvary soupeřily s Chazarským chanátem a zaţily expanzi Vikingů. To všechno se 

projevilo mimo jiné i na změně peněţního oběhu, (Plotin 1970, 64–80), ale kromě 

toho také v dalších procesech včetně konsolidačního, který však převládal jen na 

pomezí 9. a 10. století. 

Pro další bádání v této otázce je mimořádně důleţité, abychom odhalili a 

podrobněji prostudovali předpoklady vzniku tohoto útvaru, jeho postavení a 

vzájemné vztahy s ostatními státy, obchodní cesty a politické síly. Ruská historická 

věda má dodnes před sebou nevyřešené problémy: jak správně pochopit prvotní 

klíčovou etapu ruského státotvorného procesu? Jak má Rusko identifikovat sebe 

sama se svými pravými kořeny?. Prostě musíme vědět, jak to všechno doopravdy 
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bylo, kdy a kde se co událo; případně kdo a proč uskutečnil všechny ty kroky, které 

nakonec vedly ke genezi Rusi. 

 Za vznik tohoto problému je v podstatě odpovědný první kyjevský kronikář 

Pověsti dávných let, respektive některý z redaktorů, který se neodváţil vyřadit 

z kontextu původní kroniky první zprávu o rusi, čili odkud pošla jest země ruská. 

Zřejmě kvůli zájmům dvora zamlčel skutečný obsah této rané zprávy, která by 

mohla zpochybnit legitimitu vládnoucí dynastie Rurikovců. V roce 1118 vznikl 

základní rozpor ruské historické vědy, který přetrvává dodnes, jelikoţ se ho stále 

nepodařilo vyřešit. Víme, odkud pošla jest země ruská, ale zároveň opomíjíme 

nezpochybnitelná fakta a tudíţ hledáme počátky ruských dějin jinde, v době 

pozdější správy země, která přišla aţ po epoše bezejmenných panovníků „první 

vlny“. Přímo se zde nabízí paralela s moderním Ruskem konce 20. století: a moţná 

nám pomůţe pochopit, jak vyřešit tento badatelský oříšek, protoţe si uvědomíme 

princip národního sebeuvědomění. 

 Stejná situace se opakovala i před třemi sty lety při přechodu od 

kronikářského dějepisectví ke vzniku historické vědy. Petrohradský akademik G. S. 

Bayer (1694–1738), poctivý odborník evropského formátu a první profesionální 

ruský latinář, řečtinář a orientalista, vyřešil problém spočívající v provedení prvotní 

systematizace historických pramenů o nejstarších ruských dějinách. Přitom objevil 

nové svědectví, které bylo pro tehdejší vědu skutečně unikátní a novátorské a které 

doplnilo a vysvětlilo zamlčená místa v Pověsti dávných let. Šlo o záznam z 

Bertinských análů Ita anonymus 839 po Kristu, týkající se zprávy o ruském 

chánovi. Bayer ji interpretoval přesně a správně: dávno před Rurikem měl ruský 

národ (gentem Rossicam) svého vládce, jehoţ titul zněl chán. Podíváme-li se do 

řeckých a arabských pramenů, zjistíme, ţe je to titul rovnocenný titulu imperátora, 

císaře samovládce (Bayer 1735, 281). 

 Oficiální monarchistickou historiografii prováděly generace blízké Bayerovi 

(to bylo v polovině 18. století, v době palácových převratů), které tento zásadní 

závěr přecházely mlčením. A stejně se chovaly i další generace badatelů v průběhu 

takřka tří set let: ignorovali fakta a dávali přednost bezobsaţnému diskutování o 

etnickém sloţení Varjagů. Ovšem Bayer je odhalil dávno sám a zpracovaný závěr 
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uvedl ve své práci s vyčerpávající přesností a úplností (Bayer 1735, 280; Lebeděv, 

Stang 1999, 136–139). 

Počátek Rusi však zůstává stále zahalen rouškou tajemství. Je to takové bílé 

místo, terra incognita, a to nejen ve vztahu k ruskému národnímu uvědomění, ale 

také, coţ je mnohem nebezpečnější, v profesionální ruské historické vědě počátku 

21. století. Bílé místo zůstává na místě i tisíc let po diskutovaných událostech, tak 

jako existovalo v průběhu dějin Rusi a jejího národa. 

Nepřijatelnost celé situace si uvědomují i současní politikové, ba moţná víc 

neţ historikové. Vyjadřují se k ní i tak odlišné osobnosti, jako je například radikální 

pravicový demokrat, poslanec a ochránce práv Ju. A. Rybakov, nebo mluvčí Státní 

Dumy G. N. Selezněv. „Jaké Rusko vlastně chceme obnovit? Asijské, nebo 

normanské? Volíme otroctví, nebo svobodnou vůli?“ „Otázka, jakou roli sehrála 

Stará Ladoga v ruských dějinách je jako bitevní pole, na němţ bojují historikové 

pod zástěrkou oficiálních míst.“ Tak se vyjádřil výše jmenovaný ochránce práv ke 

Staré Ladoze (Rybakov Ju. 2003, 14). „Historické bádání by se mělo oprostit od 

vychloubačnosti, xenofobie a zamlčování nepohodlných událostí a faktů“. Tím 

zahajuje zvláštní tematické vydání Stará Rus, jeţ patří vládnímu a prezidentskému 

časopisu, shora uvedený mluvčí (Selezněv 2002, 1). Ale ţádné přehledné 

monografie, ani souborná encyklopedická vydání o několika dílech, ba ani 

univerzitní a školní učebnice stále nejsou schopny vysvětlit skoro jedno století 

počátku ruských národních dějin – období od roku cca 750–780 do roku cca 830–

840. Ruské dějiny se začaly odvíjet jednu aţ dvě generace před slavným pozváním 

cizích kníţat: odsud pošla jest Země ruská. 

Také západoevropští kolegové ruských historiků zůstávají ve vztahu ke 

zprávě Bertinských análů týkajících se událostí z let 838–839 slepí. Historická věda 

jiţ tři sta let ignoruje skutečnost, ţe ruská země neboli Ruský chanát existoval 

souběţně s franskou říší Karlovců. Vţdyť z rusi byli vysláni poslové k synovi 

samotného Karla Velikého, byť k tomu došlo aţ těsně před rozpadem Franské říše 

v roce 843. A poté přišla nová a v perspektivě stejně silná mocnost, která jako by 

vystřídala Franskou říši na opačném (východním) konci Evropy – Staroruský stát 

východních Slovanů. 
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Dirova Rus si zřejmě jako první osvojila cestu od Varjagů k Řekům a 

vyuţívala v podstatě jiţ zformovaný dopravní systém (Lebeděv 1980, 90–101). 

Tato cesta představovala spojnici mezi východními Slovany a vnějším světem, ale 

především spojovala odlišné, ale vzájemně ekonomicky a geograficky závislé 

zemědělské oblasti Slovanů (staré vysoce produktivní zemědělství se nacházelo na 

jihu, stabilní zemědělská oblast leţela mezi řekami Dněprem a Dvinou a nestabilní 

zemědělství, kombinované s neagrárními formami činnosti, dominovalo v severní 

oblasti). Varjaţská cesta předurčila historické osudy východoslovanských etnik a 

národů, a to jak krátkodobě, v pomíjivé Dirově epoše 9. století, tak i dlouhodobě na 

celá tisíciletí dopředu, kdy se formovaly současné suverénní státy jako Rusko, 

Bělorusko a Ukrajina. Dirova Rus byla historickou předchůdkyní dvou říší, 

Askoldovy i Rurikovy Rusi, a ve svém důsledku i Kyjevské Rusi. Vidíme, jak 

probíhala cesta od severského barbarství k helénistické křesťanské duchovní kultuře 

(Lebeděv 1985, 264; 1994, 146–153), jíţ musel projít celý staroruský národ. Byla 

prazákladem všech východoslovanských národů a zároveň propojila jejich osudy 

s osudy skandinávských národů. 

Kroniky popisovaly varjaţskou cestu jako apoštolskou. A kdyţ Rus přijala 

křesťanství, velkokníţecí moc snaţila toto pojetí upevnit: v nejdůleţitějších 

městech leţících v Kyjevě, Polocku a Novgorodě, právě na varjaţské cestě, 

vystavěla chrámy svaté Sofie čili chrámy Boţí moudrosti. Tak se projevilo 

duchovní sjednocení Rusi, jak jej provedl Jaroslav Moudrý. Završil tím dílo svých 

předchůdců, kteří stáli v čele předkřesťanské, archaické pohanské Rusi v 9.-10. 

století. Z tohoto duchovního sjednocení vycházela i Svatá Rus: byl to politický a 

morální ideál a vzor pro následující generace v 11.-20. století. A dá-li Bůh, zůstane 

jím i v příštích stoletích. Je to takový národní mýtus, stejně jako stará dobrá Anglie,  

země vycházejícího Slunce nebo americký sen. I Svatá Rus se zrodila z podobného 

duchovního ideálu, který se naplno projevil při vzniku Kyjevské Rusi – v obrazech, 

v učení nebo při stavbě chrámů svaté Sofie Boţí moudrosti (Andrejev 1992, 135–

152; Bulgakov 1990, 90–128). 

Dějiny Dirovy Rusi, Askoldovy Rusi a Rurikovy Rusi, předchůdkyň 

Kyjevské Rusi existující v období v 10.-12. století, jsou nerozlučně spjaty 

s obecnými etnickými, politicko-ekonomickými a komunikačními procesy v Pobaltí 
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a severní Evropě. V těchto procesech se vertikální členění ekologicko-

hospodářských podmínek Skandinávie (od tundry horských ledovců přes horské 

průsmyky po lesy a louky norských a švédských přímořských oblastí) jako by 

propojilo s horizontálním členěním ekonomicko-geografických oblastí Ruska, která 

se táhla euroasijským kontinentem od Pobaltí a Bílého moře aţ k Tichému oceánu. 

Díky jejich odlišnému potenciálu a energetice si můţeme představit trojrozměrný 

obraz událostí a procesů vikinské epochy v severní, západní a východní Evropě, ale 

nejen tam. Tyto procesy našly ohlas v celém euroasijském prostoru a dokonce se 

dostaly aţ k tichooceánskému pobřeţí, na okraj čukotské tundry k ledovcům, do 

oblasti leţící ve vzdálenosti půldruhé desítky tisíc kilometrů od horských vrcholků 

Skandinávského poloostrova. Před tisícem let převzala Rus a vlastně po ní i Rusko 

štafetu od polozapomenutých Varjagů, a v 10.-17. století se o další rozšíření 

postarali ruští cestovatelé, takzvaní ukšujnikové, svobodní členové ozbrojených 

druţin, a před nimi nachodnikové (pod tímto názvem zmiňuje Nestor Varjagy). 

Změny se rozšiřovaly do hlubin lesních porostů, do nedozírných končin, a putovaly 

kříţem kráţem tehdejším obydleným světem, kde ţily různé národy jako Čudové, 

Čuchonci a Čukčové. Ano, i oni byli od pradávných dob součástí jednotného 

skandinávského, slovanského a eurasijského areálu, jenţ se vyznačoval jednotou 

etnonymů s původem od tajemných bohů (od Teutonů k Čukčům, to je horizont 

podvědomí Morgenlandfahrt, který si neosvojil patrně ani Herman Hesse). 
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9. 5 Periodizace rusko-skandinávských vztahů v 8.-13. století 

Následující periodizace rusko-skandinávských vztahů v 8.-13. století 

vychází ze čtyř základních úrovní slovansko-skandinávských vzájemných vztahů.  

Jen tři z pěti uvedených období (viz tabulka č. 15) se bezprostředně vztahují 

k době Vikingů v severní Evropě. Konečná hranice vikinské epochy připadá na 

počátek čtvrtého období. Symbolizuje ji postava „bohatýra“, norského krále 

Haralda Hardrådy, který se z Kyjeva vypravil „tam, kde bojují Arabové s Normany 

na souši i na moři“. Ovšem nikoli do mytického Serklandu (pravděpodobný 

Abbasovský chalífát) jako Ingvar cestovatel, hrdina staroseverské ságy, nýbrţ do 

Byzance. Tato část jeho ţivotní poutě se odehrála ještě ve vikinské době a byla 

popsána v ságách a ve skaldských písních – drápách, široce vyuţívajících 

východoevropské a ruské epické motivy, jeţ byly součástí obecného fondu 

(Rydzevská 1978, 200–202). Kdyţ se Harald vrátil s pohádkovým bohatstvím do 

Kyjeva, podobně jako Solovej Budimírovič, hrdina staroruských bylin, získal ruku 

dámy svého srdce, vysněné Gerdy – Alţběty Jaroslavny, dcery Jaroslava Moudrého. 

A jaký byl jeho další osud? Vrátil se do Norska, usedl na trůn, dlouhodobě vedl 

boje se sousedními králi a nakonec našel hrdinnou smrt v bitvě za anglický trůn. To 

uţ jsme časově ve středověku a z hlediska rusko-skandinávských vztahů jde o 

počátek nového raně dynastického období. 

 Dynastické svazky mezi vládnoucími dvory v období feudálních monarchií 

představovaly skutečný nástroj na ovlivňování a regulaci politických vztahů. Proto 

bychom na ně měli pohlíţet jako na přirozenou formu vývoje rusko-skandinávských 

vztahů, respektive jako na jejich novou státní a politickou úroveň. A opět musíme 

konstatovat, ţe iniciativa k pěstování těchto svazků byla na straně Ruska. Zde se 

vytvořila koncepce nejvyšší feudální moci křesťanského státu podle byzantských 

norem mnohem dřív, neţ v severských zemích.  

 Této křesťanské koncepci státnosti předcházela jiná, málo známá etapa, ve 

které se mísila místní rodová elita. Etapa, charakteristická pro Rus v archaickém 

období 8.-9. století, v dobách pozvání Rurika. Právě v této etapě byl připraven a 

předurčen proces poslovanštění Rusi, jenţ se rozvinul později na vyšší úrovni 

velkých kníţat. Nový zakladatel rodu kníţat Horní Rusi, jediný povolaný legitimní 

kníţe, dohodnutý v souladu s rodovými tradicemi, musel být určen ve smlouvě se 
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spojeneckými kmeny. Politický svaz „povolaných“ příchozích s místní kmenovou 

elitou se realizoval v podobě první vnitřních dynastických svazků, které měly od 

samého počátku podporovat maximální adaptaci varjaţských kníţat na místní 

prostředí. Nebyli to okupanti, nýbrţ smetánka, která si z pokolení do pokolení 

předávala kníţecí postavení a vše, co jej provázelo – úspěch, ctnost a spravedlnost. 

A tyto vlastnosti se vyţadovaly od kníţete Rusi mnohem víc, neţ vojenské 

kontingenty. Varjaţská kníţata se generace za generací mísila s ruskou společností 

a pranic se nezajímala o zachovávání nordických zvyklostí u dvora vládnoucího 

kníţecího rodu. Velmoţové si nevybírali manţelky, matky budoucích prvních 

Rurikovců, v zámoří, nýbrţ u místních kmenů. Tím zajistili pro své potomky 

nezpochybnitelné právo na uţívání titulu veliký kníže ruský. 

 Je zřejmé, ţe v Rurikově manţelství s domnělou Sfandou neboli Efandou, 

která pocházela z místního klanu, zřejmě z Rusi skandinávsko-slovanského původu, 

musel být alespoň jeden z manţelů slovanského původu. Vţdyť to byli rodiče 

budoucího velikého ruského kníţete Igora. I kdybychom předpokládali, ţe Rurik 

v sobě neměl ani kapku slovanské (obodritské, Obodrité představovali kmenový 

svaz Polabských Slovanů) krve, Sfanda musela být napůl Skandinávka. V dalším 

pokolení se setkáváme s podobně komplikovaným smíšeným původem u kněţny 

Olgy ze Pskova, manţelky kníţete Igora. Z genetického hlediska se první generace 

varjaţských kníţat velmi rychle poslovanštily. 

 

Rurik + Sfanda = (1,0 (?) + 0,5) / 2 = 0,75 skandinávského prvku (následník Igor) 

Igor + Olga = (0,75 + 0,5) / 2 = 0,63 (následník Svjatoslav) 

Svjatoslav + Maluše (Malfrieda) = 0,5 (následník Vladimír I.) 

Vladimír I. + Rogněda = 0,5? (následník Jaroslav Moudrý) 

 

Během manţelství kníţete Jaroslava Moudrého s Ingegerdou-Irinou, dcerou 

švédského krále Olofa Skötkonunga, se podíl varjaţské krve obnovil. Ovšem 

všichni Jaroslavovi potomci, Jaroslaviči i Jaroslavny, královny Francie, Norska a 

Uherska, byli spojeni pokrevnými pouty s ruským lidem silněji neţ Romanovci 

v posledních sto padesáti letech Ruského impéria. Počínaje imperátorem Petrem III, 

nešťastným vnukem Petra Velikého, aţ po cara mučedníka Mikuláše II., se jejich 
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dynastie nazývala Romanovsko-Holštýnsko-Gottorpská. Ve staroruském prostředí 

kníţat a bojarů 9.-10. století probíhal proces poslovanštění stejně intenzívně, jako 

na nejvyšší úrovni velkokníţecí dynastie Rurikovců (mimochodem zde leţí základy 

genealogie ruské aristokracie, která přeţila do dnešních dní). Vznik křesťanského 

státu byl upevněn pomocí církevního sňatku kníţete Vladimíra I. a byzantské 

princezny Anny Porfyrogennéty. Tak vznikl systém dynastických svazků, zaloţený 

na nové státní a křesťanské úrovni, který se v plné míře uplatnil v evropském 

politickém ţivotě. Kořeny hledejme v cestě od Varjagů k Řekům, která měla pro 

Rusko klíčový význam. 

 Za zakladatele nového systému dynastických svazků mezi Rusí a 

severskými státy je pokládán Jaroslav Moudrý, kterého Normané znají pod jménem 

konung Jarizleif. Tento kníţe si ke konci svého vládnutí dělal nárok na titul cara, 

jenţ by byl rovnocenný titulu byzantského císaře (Rybakov 1982, 416). Kromě toho 

také chytrým způsobem – skrze příbuzenský svazek – upevnil vztahy se 

skandinávskými královstvími. Vzal si za ţenu Ingegerdu, dceru švédského krále 

Olofa Skötkonunga, a jejich dcera Alţběta Kyjevská se stala manţelkou krále 

Haralda III. Norského, mocného protivníka dánského krále Svena Estredsena. 

Tímto způsobem byly zaloţeny základy systému mezinárodních dynastických 

svazků kyjevských vládců, který fungoval aţ do 13. století (Rüss 1980, 426–429; 

viz tabulka č. 16). 

 Rusko-skandinávské vztahy jiţ v tomto systému nehrály klíčovou roli, ale 

zaujímaly v něm pevné postavení a byly s péčí udrţovány. Sto let po kníţeti 

Jaroslavu Moudrém se podařilo Mstislavu Vladimíroviči Monomachovi znovu 

nastolit systém politické rovnováhy, zaloţený v polovině 11. století. Obnovil 

dynastické spojení s Dánskem, Švédskem i Norskem, takţe vztahy s těmito zeměmi 

zůstávaly stabilní a pevné. Během vlády Vladimíra i Mstislava Monomachů se obě 

feudální kultury, ruská a skandinávská, nadále ovlivňovaly (Rybakov 1982, 462–

466). Na rozdíl od 9.-11. století se však toto ovlivňování uskutečňovalo především 

v politické a ideologické rovině. Tehdy se varjaţská legenda stala neoddělitelnou 

součástí Pověsti dávných let, a také v norském a islandském písemnictví začal 

vznikat cyklus královských ság, jejichţ základním tématem se stal pobyt severských 

králů jako misionářů u dvora konunga Jarizleifa v říši Gard. 
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Tabulka č. 15 

 

Periodizace rusko-skandinávských vztahů v 8. - 13. století 
 

Období, popis  Roky Etapy Roky etap Události, procesy 

1. Počátek směny hmotných 

statků, hledání cest k jejich 

získání, soupeření a 

vytváření prvních 

nestabilních spolků 

750–860 1. 

 

2. 

 

3. 

750–839 

 

840–850 

 

860–880 

První kontakty 

 

Zhoršení vztahů, vyhnání 

Varjagů 

Pozvání kníţat, stabilizace 

vztahů s Vikingy 

 

2. Společné politické kroky, 

pravidelné obchodní styky, 

etnicky smíšené sociální 

skupiny, 

vývoj kulturních vztahů a 

vzájemné ovlivňování  

860–970  

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

880–910 

Vytvořil se systém obchodních 

cest a center, část Varjagů se 

začlenila do prostředí Rusi, 

rozvinul se pravidelný obchod 

se stříbrem a dalším cenným 

zboţím 

Spojování ve státní útvary 

  

3. Rozsah působnosti 

Varjagů pod státní 

kontrolou se zuţuje, 

upevňují se feudální 

křesťanské normy a 

hodnoty 

910–1016  

 

5. 

 

6. 

 

 

910–950 

 

960–970 

Varjagové se začlenili do 

vrstvy ruských bojarů 

Asimilace Varjagů, pohyb 

nájemných kontingentů 

Proměna obchodních cest, 

kontrola Rusi, úpadek osad 

s obchodem a řemesly 

 

4. Konec působení 

nájemných varjaţských 

druţin, rozvoj politických, 

dynastických a 

ideologických vztahů mezi 

feudálními státy 

1016–1132 7. 

 

 

8. 

 

 

980–1016 

 

 

1016–1054 

Feudální křesťanský stát, 

rozšíření instituce nájemné 

armády 

Nájemné vojenské síly, 

politické vztahy, dynastické 

svazky 

 

5. Konečná etapa rozvoje 

rusko-skandinávských 

vztahů epochy raného 

středověku, proměna 

společnosti v prostředí 

posilování feudálních států 

1132–1240 9. 

 

10. 

1054–1132 

 

1132–1222 

Dynastické svazky, výměna 

duchovních hodnot 

Ojedinělé kontakty vycházející 

z tradic rusko-skandinávských 

vztahů 9.- 11. století, politické 

střety mezi feudálními státy 
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Tabulka č. 16 

Mezinárodní dynastické svazky kyjevské velkoknížecí dynastie v 10.-12. století 

(podle H. Rüsse) 

(v závorce jsou uvedeny roky vládnutí) 

 

Vladimír I. (989–1011) – Anna Porfyrogennéta (Byzanc) 

 

Vladimíroviči 

Jaroslav Moudrý (1020–1050) – Ingegerda-Irina (Švédsko) 

Marie Dobroněga Kyjevská (1040–1087) – Kazimír I. (Polsko) 

 

Jaroslaviči 

Vladimír (?) – 1. Oda, hraběnka z Lippoldu (Německo) do roku 1052 

  2. Ida von Elsdorf (Německo) 

Izjaslav-Dmitrij (1043–1078) – Gertruda (Polsko) 

Vyšeslava Kyjevská (?) – Boleslav II. Smělý (Polsko) 

Vsevolod Andrej (1050–1067) – dcera císaře Konstantina IX. Monomacha 

(Byzanc) 

Anastázie Kyjevská (1039–1046) – Ondřej I. (Uhersko) 

Alţběta Kyjevská (1044–1066) – 1. Harald III. (Norsko) 

         2. Sven II. (Dánsko) 

Anna Kyjevská (1050–1060) – 1. Jindřich I. Francouzský (Francie) 

      2. Rudolf IV. z Vexinu (Francie) 

Vnukové Jaroslaviči 

Rostislav Ivan Vladimírovič (1060–1067) – Lanka, dcera krále Bély I. (Uhersko) 

Jaropolk Petr Izjaslavič (1073–1086) – Kunhuta (Kunigunde von Weimar) 

(Německo) 

Svjatopolk II. Michail Izjaslavovič (do 1113) – Varvara Komnéna (Byzanc) 

Eupraxia Izjaslavna (1088–1089) – Měšek III. (Polsko) 

Oleg Michail Svjatoslavovič (1083) – Theofano Muzalon (Byzanc) 



 25  

Vladimír Vasilij Vsevolodovič Monomach (1070–1107) – Gita Haroldovna 

(Anglie) 

Eupraxia Adéla (Adelheit) Vsevolodovna (1089) – 1. Jindřich ze Stade (?) 

     2. Jindřich IV. (Německo) 

 

Monomachoviči 

Mstislav Harald Fedor Vladimírovič (1095–1122) –  

1. Kristýna (1122– 1132) (Švédsko) 

  2. Ljubava, dcera novgorodského velmoţe Dmitrije Zavidiče  

Marica (1116) – Leon Diogen (Byzanc) 

Eufémie (1117–1138) – Koloman I. (Uhersko) 

 

Mstislavoviči-Monomachoviči 

Ingeborg Mstislavna (1118) – Knud Lavard (Dánsko) 

Malmfried Mstislavna (?) – 1. Sigurd I. Magnusson (Norsko) 

    2. Erik II. (Dánsko) 

Svjatopolk Ivan Mstislavič (1144) – Eufemie Olomoucká (Morava) 

Irina (?) – Andronicus Komnénos (Byzanc) 

Eufrozína Mstislavna (1146–1176) – Gejza II. (Uhersko) 
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2. Část – překladatelský komentář 

  

Následující text představuje odborný komentář k výše uvedenému překladu 

z ruského jazyka. V závorce s písmenem o je uvedeno číslo stránky originálu, kde 

se uvedený příklad nachází.  

 

2.1 Obecná analýza originálu  

 

2.1.1 O autorovi 

Gleb Sergejevič Lebeděv se narodil v roce 1943 v Leningradě, zničeném 

během tříleté blokády za druhé světové války. Jiţ při studiu na fakultě historie 

Leningradské univerzity projevil zájem o archeologii staré Rusi a 

východoevropského areálu. V šedesátých letech dvacátého století se zapojil do 

vědecké diskuze o tak zvané normanské otázce. Tyto debaty probíhaly v odborných 

kruzích jiţ od 18. století a týkaly se především okolností vzniku prvního ruského 

státu Kyjevské Rusi, úlohy vikinských (varjaţských) druţin v tomto státotvorném 

procesu a původu názvů Rus a Rusko. Zatímco němečtí badatelé ţijící v Rusku 

v čele s G. S. Bayerem a G. Müllerem pokládali vyprávění Nestorova rukopisu 

(Pověst dávných let) za jedinou pravdu a přijali ideu zaloţení ruského státního 

útvaru Varjagy, ruští romanticky ladění vědci, mezi nimi i M. Lomonosov a později 

historik V. Ključevskij, tuto roli Starogermánů odmítli a soustředili se na 

slovanskou teorii vzniku státu.  

Rozepře pokračovala i ve druhé polovině dvacátého století. G. Lebeděv se 

v roce 1970 ve své diplomové práci pokusil analyzovat postavení a úlohu Varjagů 

ve staroruské společnosti na základě pohřebních obřadů. Od té doby se věnoval 

varjaţské otázce naplno: vedl seminář staroruské archeologie, stal se doktorandem a 

v roce 1990 profesorem na své univerzitě. Účastnil se četných vědeckých expedic a 

nejednou procestoval mnoho lokalit spojených s pradávnou historií, nevyjímaje 

cestu od Varjagů k Řekům, kterou projel osobně. Napsal kolem 180 prací, z toho 

pět obsáhlých monografií. Vytyčil nové směry v moderní archeologii, ovšem 
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zabýval se také kulturologií, sémiotikou a historickou sociologií. Po tragickém 

úmrtí v roce 2003 (zemřel v důsledku pádu během archeologických vykopávek) 

zanechal pro budoucí generace badatelů bezpočet materiálu, neotřelých myšlenek, 

analýz a závěrů. 

 

2.1.2 O knize. Hlavní idea, název a struktura knihy 

Kniha Epocha vikingov v Severnoj Jevrope i na Rusi (Vikinská epocha 

v severní Evropě a na Rusi) z roku 2005 představuje druhé vydání (vydané jiţ po 

autorově smrti), značně rozšířené oproti prvnímu vydání z roku 1985. Je to naprosto 

ojedinělá vědecká monografie o varjaţském období na staré Rusi a o procesu 

formování prvních ruských státních útvarů a územních jednotek. Důsledně 

prozkoumává tuto epochu z mnoha hledisek – archeologického, lingvistického, 

etnologického, ekonomického či sociologického, a nezapomíná ani na lidovou 

tvořivost a písemnictví, umění a řemesla, technologie a mnoho dalších oblastí. 

S rozsahem 650 stran a s 800 poloţkami v seznamu pouţité literatury se jedná o 

vysoce hodnotnou a úzce zaměřenou odbornou monografii týkající se staroruských 

dějin. 

Název knihy je popisný a čistě sdělovací. Přesně udává, o jakém období se 

v knize pojednává (vikinském) a k jakému geografickému prostoru se vztahuje (k 

severní Evropě a Rusku). Čistě popisné jsou i názvy všech kapitol i podkapitol.  

Na začátku knihy jsou zařazeny tři vstupní části: redakční poznámka, 

předmluva a úvod do problematiky počáteční ruské historie s přehledem 

dosavadního bádání. Následuje hlavní text, bohatě doprovázený ilustračním 

materiálem včetně map, grafů, tabulek, fotografií archeologických artefaktů, 

reprodukcí dobových rytin a dalších. Text je strukturovaný a má tříúrovňové 

členění. Je rozdělen do tří velkých oddílů, z nichţ kaţdý je zaměřen na jednu 

geografickou oblast, do níţ směřovala vikinská expanze (Normané byli na západě, 

Vikingové ve Skandinávii a Varjagové na Rusi). Kaţdý oddíl se člení na několik 

dalších kapitol, jeţ na sebe tematicky navazují, a některé z nich se dále člení na 

podkapitoly. 

 

 



 28  

2.1.3 Struktura přeloženého úryvku 

Třetí oddíl knihy s názvem Varjagové na Rusi se skládá z devíti kapitol, a 

právě poslední kapitola tohoto oddílu s názvem Etapy razvitija russko-

skandinavskich otnošenij: genezis Rusi se věnuje periodizaci rusko-skandinávských 

vztahů v epoše Vikingů. Lebeděv předkládá nově upravenou časovou chronologii a 

zamýšlí se nad důsledky a vlivy dané epochy na ruské a evropské dějiny. Z této 

kapitoly jsem si vybrala k překladu podkapitoly 9.4 a 9.5, které mne zaujaly tím, ţe 

v nich autor nachází nové historické souvislosti a přináší nové pohledy na 

chronologizaci raných dějin.  

Podkapitola 9.4 s názvem Počátek Rusi – historická realita a národní 

sebeuvědomění se snaţí o vytyčení nových hypotéz ohledně existence Kyjevské 

Rusi a jejích předpokládaných předchůdkyň, Rurikovy Rusi a Dirovy Rusi. 

Podkapitola 9. 5. s názvem Periodizace rusko-skandinávských vztahů v 8.–13. 

století je kratší, protoţe jiţ sumarizuje dříve popsané základní procesy vztahů mezi 

oběma národy. Je k ní přiloţena přehledná chronologická tabulka, dělící rusko-

skandinávské vztahy té doby (od roku 750 do roku 1222) na pět základních úseků, a 

zdůrazňuje hlavní události a procesy probíhající v kaţdém z nich. Lebeděv také 

vysvětluje politiku dynastických svazů, která utvářela mezinárodní vztahy své doby. 

Přikládá tabulku ruských panovníků a příslušníků kníţecí rodiny, kteří uzavřeli 

dynastický sňatek s členem panovnické rodiny jiného státu.  

V textu je znát lineární členění textu (začátek, střed a konec) a vertikální 

členění textu (hierarchizace). Je rozdělen na odstavce a tematické bloky 

(pojednávají o nějakém tématu), pak se blok uzavře a přechází se k jinému tématu. 

Typ textu z hlediska textové lingvistiky je jak deskriptivní, popisující, tak i 

expoziturní se snahou o analýzu. 

Překlad je moţné charakterizovat jako synchronní: kniha byla vydána v roce 

2005 v nejnovějším vydání a rozdíl mezi oběma texty činí jen devět let. 

 

2.1.4 Příjemce textu 

Příjemcem původního textu v ruštině je mírně poučené čtenářstvo. Sem patří 

jak primární čtenářstvo – odborná veřejnost, studenti, pedagogové, badatelé, 

intelektuálně zaloţené osoby, tak i sekundární čtenářstvo – širší veřejnost, u níţ se 
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předpokládají alespoň základní znalosti ruské historie. Příjemce původního textu je 

odlišný od příjemce přeloţeného textu (víc o tom píši v kapitole 2.3 Překladatelská 

koncepce a metoda překladu). Průměrný ruský čtenář (nikoli vědec nebo student 

historie, který je více informován) má určité povědomí o raných dějinách své země, 

o Varjazích, o Rurikovi, Igorovi a Olze, a dobře zná i geografické lokality zmíněné 

v textu (např. Čukotka, Povolţí). Má také povědomí o ruském folklóru, neboť od 

dětství četl ruské byliny nebo legendy o bohatýrech. Nepředstavuje pro něho 

problém číst i sloţitější vědecký text nasycený odborným lexikem. Odlišná situace 

by nastala v případě českého příjemce překladu, který by nebyl odborníkem nebo 

dobře informovaným laikem. Takový text by pro něho byl náročný na pochopení a 

orientaci ve větším mnoţství termínů. Proto je třeba v překladu provést některé 

překladatelské úpravy a posuny (o tom píši v kapitole 2.3 Překladatelská koncepce a 

metoda překladu).  

 

2.1.5 Funkce 

Funkce textu je především informativní – autor chce čtenáře informovat o 

historických událostech raného středověku ruských dějin, provádí chronologizaci, 

nastiňuje hlavní problémy a předkládá fundované odpovědi.  

Jsou tu zastoupeny i sekundární funkce: expresivní, kdy autor dává najevo 

svůj postoj a vyjadřuje emoce, například vpisuje hodnotící přívlastky u osobností. 

Estetická funkce vystupuje do popředí jen v ojedinělých místech, v nichţ se autor 

snaţí být tvůrčí a vnáší do textu poetické prvky. Patří sem například citované 

parafráze z historických pramenů, například z Nestorova rukopisu „odkud pošla jest 

země ruská“. Naprosto výjimečně pouţívá tropy a figury a fakticky se neuchyluje 

k literárním obratům. 

Nechybí ani fatická neboli kontaktová funkce, kdy původce originálního 

textu zvyšuje zajímavost textu a udrţuje pozornost čtenáře. 
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2.2 Překladatelská analýza na jazykových rovinách  

 

2.2.1 Styl 

Jazykový styl podle Čechové (s. 16) představuje způsob, jak cílevědomě 

vybírat a uspořádat jazykové prostředky. Uplatňuje se při genezi textu a je 

principem organizace jazykových jednotek. Funkční styl je zobecnění okruhu 

výrazových prostředků plnících jednu a tutéţ konkrétní funkci.  

 Základní funkční styl mého původního textu je odborný. Autor byl 

uznávaným vědcem a svou knihu psal především pro odbornou veřejnost, nicméně 

se přizpůsoboval i širšímu čtenářstvu a poučeným laikům. Výběr slov a výrazových 

prostředků, uspořádání textu a kompozice odpovídají vědeckému teoretickému 

stylu. Přesto v něm najdeme i mírnou tendenci k popularizaci a občas i prvky 

publicistického (citáty politiků) a uměleckého (epiteton) stylu. V překládaném 

úryvku jsou zařazeny i dvě tabulky (č. 15 a 16), v nichţ jsou uţity heslovité 

popisky; tento heslový ţánr je blízký běţnému úřednímu stylu.  

Autorův styl nejvíc charakterizují dlouhá komplikovaná souvětí a vysoký 

výskyt odborných termínů, jmen historických postav a geografických názvů. 

Slohový postup autora spočívá v tom, ţe dodrţuje základní linii výstavby textu, pro 

niţ je typická informativnost a věcnost. Ze slohových útvarů je tu zastoupen 

především výklad, ale nechybí ani úseky polemické a úvahové. Text charakterizují 

neutrální prostředky, kniţní jazyk a stálá stylistická hodnota, je přehledný a 

explicitní. Převládá v něm statický popis, ale místy najdeme i dynamické prvky, 

například popis vikinských cest a jiné. Celkově je analytický, logický, uspořádaný, 

komplexní a orientovaný na obsah. 

Nacházíme v něm intertextovost: autor odkazuje na další literaturu, navazuje 

na jiné autory nebo je cituje (Rybakov, Mavrodin); citacemi dokládá svá tvrzení a 

závěry. 

Nicméně dialog a přímá řeč chybí (kromě jednoho případu, citace jistého politika). 

Ruský text je méně koherentní, je v něm méně spojovacích a deiktických slov a 

často se v něm vyskytují souvětí, v němţ jsou věty napojeny za sebe a odděleny jen 

středníkem, bez formálního konektoru. Problém spojený s dosaţením vyšší 

spojitostí textu překladu budu řešit v kapitole 2.4.3 Rovina syntaktická. 
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2.2.2 Syntax 

Jak uţ jsem psala v kapitole 2.2.1 Styl, autor pouţívá dlouhá a 

komplikovaná souvětí, která se místy dají označit jako nepřehledná. Dominují 

sloţitá souvětí podřadná, jeţ se leckdy skládají i z pěti aţ šesti vět a někdy tvoří 

celý odstavec.  

V ruštině jsou časté polovětné konstrukce, samostatné významové celky, 

v nichţ chybí sloveso v určitém tvaru. Nejčastější jsou přechodníkové vazby 

(деепричастный оборот) a přívlastkové konstrukce (причастный оборот), 

v menší míře infinitivní a další neúplné věty. V našem vědeckém textu je vysoký 

výskyt takovýchto celků. V ruštině jsou rovněţ časté věty s pomlčkou, je-li 

v podmětu i v přísudku podstatné jméno, rozsáhlé vsuvky a závorky uvnitř vět.  

  

Příklad s přechodníkovou vazbou: 

„…Империи Каролингов, направляя послов к сыну Карла Великого“ (o. 589). 

„Опираясь на реконструкцию масштабов,…“ (o. 587).  

Příklad věty se závorkami: 

„Киевская Русь, Держава Рюриковичей (со времени князя Игоря киевский 

престол занимали прямые потомки Рюрика) в 988 г. при князе Владимире 

Святом приняла  

христианство (по византийскому православному исповеданию)“ (o. 585). 

 

Pro ruštinu je typická specifická konstrukce – interpoziční slovosled 

(obtékání), při kterém se mezi přívlastek a podstatné jméno vkládají další slova; 

rozvitý přívlastek stojí před podstatným jménem. Následující věta obsahuje 

obtékání i přechodníkovou vazbu. 

„…три столетия взаимодействовали со вступившими на тот же 

исторический «путь в Европу» скандинавами эпохи викингов, определяя 

перспективы и формы этого взаимодействия“ (o. 584). Často nacházíme i jiné 

rozvité přívlastky: „истоком этого мощного восточноевропейского 

политического организма…“. 
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2.2.3 Lexikum 

Pro vědecký text jsou charakteristické neutrální výrazy, spisovné výrazy, 

profesionalismy, historismy, archaismy a neologismy. Naopak se v něm vyskytuje 

málo slov hovorových, citově zabarvených, zdrobnělin a částic. Ruský odborný text 

je navíc silně substantivizován: udává se, ţe obsahuje aţ čtyřikrát více podstatných 

jmen neţ sloves.   

Jak jsem jiţ zmínila v kapitole 2.2.1 Styl, v našem textu se vyskytuje velké 

mnoţství odborných termínů, jmen historických postav a geografických názvů. 

Dále tu jsou zastoupeny historické a v menší míře i současné reálie Ruska. Nechybí 

ani odborné termíny ze společenských věd, politiky, etnologie a ekonomie.  

 

Odborné termíny a názvy: 

V textu jsou hojně zastoupeny historické reálie z různých geografických oblastí: 

вертинские анналы, Русская правда, дирхема, руны, Повесть временных лет, 

киево-печерские книжники, империя Каролингов, Хазарский каганат, xрам 

Софии Премудрости Божией, Романовы-Голштейн-Готторпские. 

 

Dále uvádím příklady historických názvů: xакан, конунг, ярлствo, колбяги, чудь, 

чухны, кривичи, печенеги, словены ильменскиe дружинники, купечество, 

язычество.  

 

Vyskytuje se zde bezpočet geografických názvů: Прибалтийская Русь, Киевская 

Русь, Чукотка, Фенноскандия, Скандобалтикa, Ладога-Альдейгьюборг, 

Приладожье, Поволжье, Поднепровье, Поволховье, Белоозеро, Сарскoe 

городище, Рюриково городище, Византия, Чудскоe озерo, остров Котлин, 

Ингульгейм.  

 

V textu se setkáme se spoustou osobních jmen historických osobností, z nichţ 

některé jsou pro běţného českého čtenáře zcela neznámé: Вещий Олег, Рюрик, 

Олав Шетконунг, Ярослав Мудрый, Михаил III., Аль Масуди, Харальд 

Хардрада. 
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Autor analyzuje epochu raného středověku nejen z archeologického, ale i 

z ekonomického hlediska, proto v textu nacházíme i ekonomické termíny: 

первоначальное накопление, денежный обмен, перераспределение, 

материальные ресурсы, системa денежного обращения. 

 

Uvádím dále příklady vědeckých termínů z jiných oborů: динамизм, диапазон, 

генезис, консолидационный, контингент. 

 

V následujících odstavcích se věnuji jiným příkladům odborného lexika původního 

textu. 

Ustálená slovní spojení: погребальныe обряды, государственная властъ, белое 

пятно, династические связи, путъ из варяг в греки. 

 

Sloţená slova: романо-латинской, германо-протестантской, славяно-

католической, скандобалтийская цивилизация, Волго-Камского и Волго-

Окского речных путей, картина русско-хазарско-византийско-скандинавских 

отношений, Днепро-Двинскоe междуречьe. 

 

Zkratky: ИКЗ, ПВЛ, ОТРП. 

 

Příklady substantivizace: центры урбанизма, система обращения денег, 

изучение предпосылок этого объединения, диапазон аспектов. 

 

Příklady multiverbizace: историческая наука, земледельческоe хозяйствo. 

Multiverbizace v genitivu nebo ve spojení podstatné a přídavné jméno: 

многоступенчатого обращения и встречного движения материальных 

ресурсов, pазработка и модели решения этих проблем. 

 

Opakování slov: варяги, викинги, Русь. 

 

Současné reálie: журнал Правительства и Администрации Президента РФ. 
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Ve větách autorova textu se vyskytuje velký počet vsuvek: во всяком случае, 

следует предположить, видимо, cудя по всему, и снова необходимо 

констатировать, в конечном счете, наконец, самое главное. 

 

Podstatná jména odvozená od sloves jsou častá spíše v odborné literatuře 

z přírodních věd, ale vyskytují se v omezeném mnoţství i v tomto textu: 

pазработка, вхождение. 

 

Hovorové termíny jsou u Lebeděva výjimečné: оффициоз. 
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2.3. Překladatelská koncepce a metoda překladu 

Překladatelská koncepce představuje ideové zhodnocení díla a 

překladatelovo pojetí předlohy (Levý 1998, s. 64). Tato kniha má pro cílové 

čtenářstvo ideovou hodnotu spočívající v tom, ţe přináší informace a nové poznatky 

o historickém úseku, který není v běţném českém prostření moc známý. Dílo je 

svým rozsahem a zaměřením specifické i v zemi vzniku.  

Jak jsem se jiţ zmínila dříve, cílem mého překladu je zachování poznávací 

hodnoty díla (Levý 1998, 89). Je třeba nalézt konsensus mezi věrností a volností 

překladu. V mém překladu je to skutečný úkol, neboť text je na jednu stranu vysoce 

odborný, takţe věrnost musí být bezpodmínečně zachována, ale zároveň je 

syntakticky sloţitý, z čehoţ plyne tendence k rozvolnění.  

Celkově jsem volila „odváţnou“ metodu se zásahy do textu a s 

překladatelskými posuny za účelem dosaţení vyšší srozumitelnosti. Je lepší text 

rozvolnit a vysvětlit termíny, neţ v něm ponechat nesrozumitelná místa, která by 

čtenáři ztěţovala beztak komplikované čtení. Průměrný cílový čtenář v českém 

jazyce je méně informovaný o ruské a severské historii neţ průměrný čtenář 

původního textu. Vycházím proto z předpokladu J. Levého (Levý 1998, s. 90), ţe 

překladatel musí počítat s tím, ţe čtenář cílového textu můţe mít odlišný fond 

vědomostí i estetických zkušeností, neţ měl čtenář výchozího textu. A tomu musím 

přizpůsobit překladatelskou metodu.  

Pro dosaţení lepší čtivosti překladu je nutné provést posun v rovině 

stylistické – od čistě odborného vědeckého textu k vědeckopopulárnímu, ale nikoli 

beletrizujícímu. I zde se řídím předpokladem J. Levého (tamtéţ), ţe je 

problematické zachovat naprosto přesně styl originálu a je nutné provést úpravu. 

Suchý vědecký styl původního Lebeděvova textu se pro českého čtenáře nehodí, je 

třeba ho odlehčit. 

Jak jsem uvedla v kapitole 2.2.4 Lexikum, výchozí text obsahuje velké 

mnoţství historických a geografických názvů, odborných termínů a osobních jmen. 

U některých lze předpokládat, ţe českému čtenáři nejsou známy. Proto jsem zvolila 

metodu vkládání vysvětlivek do překladu. Týkají se především upřesnění jmen 

historických osobností (například v textu je uvedeno princezna Anna, a já doplňuji, 
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ţe jednou jde o Annu Kyjevskou a podruhé o Annu Porfyrogennétu Byzantskou), 

ale také cizokrajných reálií.  

Syntax originálního textu je sloţitá a vyznačuje se několikanásobnými 

souvětími, které tvoří občas i celý odstavec. V některých případech jsem musela 

souvětí rozdělit na dva aţ tři celky, přičemţ pořadí vět bylo nutné ze stylistických 

důvodů přehodit. Pro vyšší srozumitelnost bylo nutné opakovat podmět a dbát na 

koherenci textu i správné navazování. V ruštině se často vyskytují souřadná souvětí 

ve slučovacím poměru a chybí jim formální spojovací význam, který je třeba 

v českém překladu doplnit. Ojediněle bylo moţné jednu větu od souvětí oddělit a 

zařadit ji za něj samostatně.  

Je třeba se vyvarovat interferencí, ke kterým mívá překladatel sklon 

především v syntaktické rovině. Sem patří pouţívání polovětných a 

přechodníkových vazeb nebo trpný rod, coţ jsou prvky, typické pro výchozí jazyk 

mého analyzovaného textu – ruštinu. 
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2.4 Strategie řešení překladatelských problémů a typologie překladatelských 

posunů 

 

2.4.1 Rovina lexikální 

Zásadním problémem při překladu bylo pouţívání názvu Rus ve smyslu 

názvu země a hypotetického slova rus. Rus je historický název staré Rusi a pouţívá 

se například ve spojení Kyjevská Rus. Slovo rus (někteří autoři jej přepisují rhos) 

s malým písmenem označuje původně typ varjaţských oddílů, jak jej označovali 

Byzantinci, z něhoţ se vyvinul geografický název Rus. V textu se pouţívá ve 

spojení s Varjagy, například cestu kontrolovali vojáci rusi, tj. členové varjaţských 

oddílů.  

Dalším hodně diskutovaným problémem je, zda psát slova Varjagové a 

Vikingové s velkým nebo malým písmenem „v“. Pravidla českého pravopisu 

dovolují psát viking i Viking; výběr se řídí významem a v úzu kolísá. V případě 

obou uvedených názvů původně nešlo o národnost, nýbrţ o příslušníky určitě 

společenské vrstvy. Zatímco „viking“ je spíš námořní lupič a člen ozbrojené 

skupiny, „Viking“ znamená člena severského etnika, Normana. I kdyţ podle 

etnologického výzkumu Vikingové nebyli národem (jako národ označujeme 

Staroseveřany), v češtině slovo zdomácnělo právě v etnickém významu. Název 

Varjagové pochází ze staroseverského slova Væringjar a označuje švédské Vikingy, 

členy královské druţiny vázané přísahou ke svému panovníkovi. Nicméně v ruském 

jazyce slovo варяги v čase pozměnilo význam a začalo být spojováno 

s germánským národem ţijícím na Rusi (je to nepravé etnonymum). 

Jelikoţ se v mém překladu významové pouţití Vikingů a Varjagů blíţí spíš 

národnostnímu označení, rozhodla jsem se psát oba názvy s velkými písmeny. 

Přídavné jméno od slova Viking je podle pravidel českého pravopisu vikinský.  

 

2.4.1.1 Vkládání vysvětlivek do textu 

Zvolila jsem vkládání vysvětlivek do textu, jak jsem jiţ napsala v kapitole 

2.3.1 Typy překladatelských problémů. Originální text pojednává o ruské a 

skandinávské historii, která je ruskému čtenáři přece jen bliţší neţ českému; vţdyť 
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ruské děti čtou příběhy o svých panovnících nebo legendárních bohatýrech jiţ ve 

školách. Pro českého příjemce textu jsou tyto historické, geografické a folklórní 

reálie vzdálené. Bylo mi jasné, ţe musím text bohatě opoznámkovat, ale nezvolila 

jsem postup vkládání poznámek na konec stránky, protoţe překlad je beztak 

nahuštěný informacemi a takovéto „odbočky“ by jej ještě víc zatěţovaly. Jsem 

přesvědčená, ţe textové dodatky vloţené přímo do textu se budou číst snadněji.  

Jedná se o poměrně citelný zásah do původního textu, který je v podstatě ve 

zdánlivém rozporu s Levého principem (Levý 1998, 145), ţe překladatel nemá 

dovysvětlovat a zlogičťovat původní text. Nicméně věřím, ţe vzhledem ke 

specifickému zaměření knihy a její vysoké odbornosti jsou všechny zásahy na 

místě.  

 

Příklady vysvětlivek do textu (vloţená vysvětlivka je podtrţena)? 

1. Dávný pisatel, pamětník mongolského vpádu v letech 1237–1240, vedeného 

princem Batúem, Čingischánovým vnukem, popisuje ztracenou minulost své země 

(o. 585).  

2. …bylo ukotveno v nejstarším komplexu zákonů Kyjevské Rusi zvaném Ruská 

pravda, pocházejícím z konce 10. až počátku 11. století (O. 538). 

3. …cesty od Varjagů k Řekům, starodávné obchodní mořské a říční cesty vedoucí 

od Baltského moře přes východní Evropu do Byzance. (o 538). 

4. …Kylfingové, severský národ neznámého původu (o 584). 

5. …mezi státní velkoknížecí mocí a svobodnými venkovskými a městskými 

obščinami (tradičními spolky založenými na principu kolektivního hospodaření) (o. 

585). 

6. Ukšujnikové, svobodní členové ozbrojené družiny, a před nimi nachodnikové 

(pod tímto názvem zmiňuje Nestor Varjagy) (o. 591). 

7. Symbolizuje ji postava „bohatýra“, norského krále Haralda Hardrådy (o. 591). 

8. Ovšem nikoli do mytického Serklandu (pravděpodobný Abbasovský chalífát) jako 

Ingvar cestovatel, hrdina staroseverské ságy, nýbrž do Byzance. (O. 591). 

9. …nakonec získal ruku dámy svého srdce, vysněné Gerdy – Alžběty Jaroslavny, 

dcery Jaroslava Moudrého (o. 591). 

10. …byla popsána v ságách a ve skaldských písních – drápách (o. 591). 
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11. Je zřejmé, že v Rurikově manželství s domnělou Sfandou neboli Efandou… (o. 

592). 

12. I kdybychom předpokládali, že Rurik v sobě neměl ani kapku slovanské 

(obodritské, Obodrité představovali kmenový svaz Polabských Slovanů) krve… (o. 

592). 

 

Další úpravy jmen jsem pouţila i v tabulce č. 16. Pro příklad uvádím:  

Анна (Византия) – Anna Porfyrogennéta (Byzanc) 

Анна (1050 – 1060) – Anna Kyjevská 

Евфимия (Моравия) - Eufemie Olomoucká (Morava). 

 

2.4.1.2 Tvoření nových názvů 

Autor vychází z nejnovějšího archeologického průzkumu, jenţ dokazuje, ţe 

uţ v letech 750–850, před vznikem Kyjevské Rusi, v tomto areálu existovaly rané 

státní útvary. Analyzuje fakta, dospívá k novým předpokladům a tvoří nová 

pojmenování, například u hypotetických geografických názvů. V českém 

názvosloví tato jména nejsou ustálena. Jde o názvy Askoldova čili Dněprovská Rus, 

Rurikova čili Volchovská Rus, Dirova Rus. Jména těchto zemí jsem přímo přeloţila 

tak, jak zní v ruštině, a nesnaţila jsem se vymýšlet jiné názvy.  

 

2.4.1.3 Překlad historických a geografických názvů 

U tvaru Приильменьe jsem vybrala opisný překlad, oblast Ilmeńského 

jezera, zatímco ostatní tvary jsem ponechala v odpovídajícím tvaru Přiladoţí, 

Povolchoví, Povolţí a Podněpří. Ладога – překládám jako Stará Ladoga. 

Ладожскоe ярлствo jsem přeloţila jako „panství jarla“ (jarlové vlastnili půdu a 

měli poddané). Nepouţila jsem termín jarlovství, který se v češtině fakticky 

nepouţívá.  

 

Názvy národů: чудь, меря, весь – Čudové, Merové a Vesové; чухны, чукчи, 

тевтоны – Čuchonci, Čukčové a Teutoni.  

 

Xрам Софии Премудрости Божией – chrám Sofie, Boţí moudrosti. 
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Олав Шетконунг – Olof Skötkonung, vyuţila jsem švédskou formu, která je 

zavedena i v Česku. 

 

2.4.1.4 Jiné dílčí problémy 

Zde bych chtěla nastínit některé dílčí problémy, s nimiţ jsem se při překladu 

textu setkala.  

V originálním textu se vyskytuje vsuvka ve staroslovanštině, u níţ jsem 

ponechala archaizující ráz a pouţila překlad z Erbenova Nestorova rukopisu: 

„откуду Руская земля стала есть“ – odkud pošla jest země ruská.  

Název Повесть временных лет překládám jako Pověst dávných let podle 

Erbena, ačkoliv existují i jiné varianty. Při překladu jsem narazila na název jiného 

rukopisu, Словo о погибели Русской земли, který překládám jako Slovo o zániku 

ruské země. 

Nebyla jsem si jistá u překladu slova закваска. To pochází z kulinární 

oblasti a proto jsem se při výběru ekvivalentu v češtině rozhodla pouţít slovo ze 

stejné oblasti a vybrala výraz smetánka. Termín забрало, které znamená „hledí“, je 

zde v přeneseném významu jako hlídací věţ. V konkrétní větě jsem je vypustila, 

protoţe uţ je v ní slovo věţ obsaţeno.  

Slovní spojení Eще во времена киево-печерских книжников (o. 587) by se 

přeloţilo „v dobách kyjevo-pečorských knihomolů“, ale je to nicneříkající. Autor 

má na mysli období na počátku 17. století, kdy byla zaloţena první tiskárna: 

do překladu jsem vloţila vsuvku v dobách knihtisku za rozmachu kyjevo-

pečorských mnichů na počátku 17. století.  

 

Další typy překladu: 

„в угоду придворной конъюктуре“ – kvůli zájmům dvora  

„национальная мифологема“ – národní mýtus 

„предметы роскоши“ – předměty luxusu  

„монеты с граффити“ – mince s raţbou 

„центры c дерево-земляными укреплениями“ – města ze dřeva a zeminy 

„главный из «триумвирата городов»“ – hlavní z trojice měst. 
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Cizí zkratky jsou pro český text nevhodné, proto je uvádím rozšifrované a 

v překladu. 

ИКЗ (o. 583) – историко-культурная зона – kulturně historický areál;  

ПВЛ (na více místech) – Повесть временных лет (Pověst dávných let); 

ОТРП – открытое торгово-ремесленное поселение (o. 590) – svobodná 

obchodní oblast.  

V textu se vyskytuje i zkratka ПВГ (O. 589), kterou jsem vynechala.  

 

Hovorová slova: 

„остается полем битвы историков под ковром официоза“ (o. 588) – je jako 

bitevní pole, na němţ bojují historikové pod rouškou oficiálních míst. 

„первичное объединение в границах «Руси Дира» оказалось достаточно 

эфемерным“ – vznikl prvotní útvar zvaný Dirova Rus, jenţ byl nicméně poměrně 

nestálý. 

 

 2.4.2 Rovina syntaktická 

 Celý text překládaného úryvku charakterizuje velmi sloţitá syntax, kterou 

není moţné v češtině zachovat. K mým překladatelským úkolům v syntaktické 

rovině patřilo celkové rozvolnění syntaxe, úprava neúplných polovětných 

konstrukcí s přechodníky, příčestími a infinitivy, záměna juxtapozice ekvivalentem 

s vyšší kohezí, zvyšování koherence textu a mezivětné navazování. Protoţe 

sloţitých souvětí je v originálním textu většina, není moţné se jimi 

zabývat jednotlivě; takový komentář by přesáhl povolený rozsah práce.  

 Uvedu dva velmi sloţité příklady (následující souvětí je na celý odstavec). 

„Генезис Руси VIII-X вв. определялся вхождением Восточной Европы, с 

ее многоплеменным, и прежде всего восточнославянским, населением, в 

семью народов и государств Европы наступавшей эпохи феодального 

Средневековья; на этом пути восточноевропейские этносы и племена, 

объединяясь в древнерусскую народность, крупнейшую из народностей 

славянства, три столетия взаимодействовали со вступившими на тот же 

исторический «путь в Европу» скандинавами эпохи викингов, определяя 
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перспективы и формы этого взаимодействия на следующие три столетия 

европейской истории“ (o. 584). 

Souvětí jsem rozdělila do 4 částí, nejen z důvodu zjednodušeni sloţité 

konstrukce, ale také k vyčlenění určitých informací, které by ve velkém souvětí 

zanikly. Například ve větě označené (2) jde o vytvoření staroruské národnosti, ve 

větě (3) o jejím vzájemném ovlivňování se Skandinávci.  

(1) Pro proces geneze Rusi v 8.-10. století bylo rozhodující, ţe se celý 

východoevropský areál se svým převáţně východoslovanským obyvatelstvem 

včlenil do rodiny evropských států a národů počínající epochy feudálního 

středověku. (2) Na tomto stupni vývoje se východoevropská etnika a kmeny spojily 

v jednotnou staroruskou národnost, největší ze slovanských národností. (3) Po dobu 

tří století se staří Rusové vzájemně ovlivňovali se Skandinávci vikinské epochy, 

kteří se vydali na stejnou historickou cestu směrem do Evropy. (4) To předurčilo 

perspektivu a formu vzájemných vztahů na další tři století evropských dějin. 

Druhý příklad:  

„Собственное 1118 г. и возникло основное противоречие российской 

исторической науки, остающееся неразрешенным до сего дня: мы знаем 

«откуду Руская земля стала есть»; и в то же время мы игнорируем это 

бесспорное знание, принимая за «точку отсчета» деятельность более 

актуальной администрации, пришедшей на смену оставшимся безымянными 

«строителям первой волны»; напрашивающиеся параллели с Россией конца 

XX века, может быть, помогут прояснить необходимость решения этой 

исследовательской задачи, единственного, способного обеспечить 

адекватность национального самосознания“ (o. 588). 

V roce 1118 vznikl základní rozpor ruské historické vědy, který přetrvává 

dodnes, jelikoţ se ho stále nepodařilo vyřešit. Víme, odkud pošla jest země ruská, 

ale zároveň opomíjíme nezpochybnitelná fakta a tudíţ hledáme počátky ruských 

dějin jinde, v době pozdější správy země, která přišla aţ po epoše bezejmenných 

panovníků „první vlny“. Přímo se zde nabízí paralela s moderním Ruskem konce 

20. století: moţná nám pomůţe pochopit, jak vyřešit tento badatelský oříšek, 

protoţe tak si uvědomíme princip národního sebeuvědomění.  
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Text originálu obsahoval větší mnoţství uvozovek, protoţe ty se v ruštině 

píší i u osobních jmen nebo názvů. V češtině uvozovky znamenají spíš, ţe je slovo 

pouţito v opačném významu, a proto jsem drtivou většinu uvozovek zrušila. 

„Hадпись с библейски-христианским именем «Захариас»“ – řecký nápis 

s biblickým křesťanským jménem Zachariáš. 

„«Добрая Старая Англия», «Страна Восходящего Солнца», «Американская 

Мечта»“ – stará dobrá Anglie, země vycházejícího Slunce nebo americký sen. 

V některých místech jsem také odstranila závorky, pokud jsem se 

domnívala, ţe nebyly nutné. V jiných místech, zejména u vlastních vloţených 

vysvětlivek, jsem je naopak zařadila.  

„B 988 г. при князе Владимире Святом приняла христианство (по 

византийскому православному исповеданию)“ (o. 585). …přijala za vlády 

kníţete Vladimíra I. Svatého v roce 988 křesťanství podle byzantského 

pravoslavného vyznání. 

 

2.4.3 Rovina stylistická 

Při přestylizaci původního textu jsem se snaţila vyvarovat interferencí a 

jiných stop jazyka originálu v českém překladu. Respektovala jsem autorovo 

členění textu na odstavce, ale provedla jsem změny v rovině větné syntaxe. Text 

jsem převáděla z čistě vědeckého do populárnějšího stylu, a proto jsem volila 

takové stylistické prostředky, aby překlad byl více propojený a plynulý. 

Takto jsem se pokusila přeloţit větu, obsahující tři po sobě jdoucí 

přechodníky: 

„…было возможно лишь раскрывая для этого пространства новые, 

необходимые для него ресурсы, предъявляя собственный, отсутствующий 

ранее в этом пространстве потенциал, становясь источником необходимых 

для этого пространства ценностей“ (o. 584). … pouze za předpokladu, ţe by 

mu přinesla nové potřebné zdroje a nabídla vlastní potenciál, který tu chyběl, ale 

byl nezbytný. Musela se sama stát pramenem takovýchto hodnot.   

 

Rozhodla jsem se odstranit historický présens pouţitý v originálu a 

zachovávala jako úzus minulý čas: 



 44  

„Сто лет спустя после Ярослава Мстислав Владимирович Мономах 

тщательно восстанавливает…“(o. 592). Sto let po kníţeti Jaroslavu Moudrém 

se podařilo Mstislavu Vladimíroviči Monomachovi obnovit… 

 

Upravila jsem heslovitý výčet sedmi bodů na s 583–584 a v rámci zachování 

stylu tyto body převedla na ucelené věty. Naproti tomu v tabulce č. 15 jsem hesla 

zachovala, protoţe v příloze nepůsobí rušivě. 

„5) варяги и колбяги в политической жизни Древней Руси, Византии, 

Фенноскандии“ – Kdo byli Varjagové a Kylfingové (severský národ neznámého 

původu) a jakou hráli roli v politickém ţivotě Staré Rusi, Byzantské říše a 

Fenoskandinávie. 

  

Jediná přímá řeč v originále:  

«Какую Россию мы хотим возродить? Aзиатские или норманские порядки... 

рабство или вольную волю?... » (o. 588) „Jaké Rusko vlastně chceme obnovit? 

Asijské, nebo normanské? Volíme otroctví, nebo svobodnou vůli?“ 

 

Na závěr uvedu několik uměleckých prostředků, které se vyskytují 

v původním textu.  

„…а в дальнейшем, на холмах и над гаванями волховских берегов, Новгород 

Великий, Господин Великий Новгород“ překládám jako „vyrostl Veliký 

Novgorod, město měst“, coţ je básnický přívlastek, epiteton. 

„…обратились к басилевсу ромеев“ – obrátil se na basilea ton romaion, císaře 

všech Byzantinců. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření funkčně ekvivalentního překladu 

dvou podkapitol z knihy G. S. Lebeděva Epocha vikingov v Severnoj Jevrope i na 

Rusi (Vikinská epocha v severní Evropě a na Rusi), vydané nakladatelstvím 

Jevrazija v Sankt-Petěrburgu roku 2005. Jednalo se o podkapitoly 9.4 a 9.5 z 9. 

kapitoly třetí části knihy s názvem Etapy razvitija russko-skandinavskich otnošenij: 

genezis Rusi. Úryvek, který jsem si zvolila pro komentovaný překlad mé bakalářské 

práce, byl velmi sloţitý, nicméně se týkal tématu, které mě velmi zajímá.  

 Nejprve jsem provedla analýzu textu na stylistické, syntaktické a lexikální 

rovině. Poté jsem určila základní překladatelskou strategii a zvolila odpovídající 

překladatelskou metodu a koncepci. Představila jsem si modelovou situaci, ţe by 

kniha byla skutečně vydána v českém jazyce a zařazena do fondu české literatury. 

Brala jsem v potaz fiktivního českého příjemce tohoto překladu a porovnala jsem 

jeho vědomosti a estetické zvyklosti oproti příjemci originálu.  

Základní úkol spočíval v zachování informativní funkce i ostatních funkcí – 

expresivní a estetické. Kromě toho jsem se zaměřila na řešení praktických problémů 

překladu ve třech výše uvedených jazykových rovinách. Popsala jsem všechny typy 

překladatelských posunů, které jsem provedla, a vypsala řadu konkrétních příkladů 

s podrobným popisem, proč jsem zvolila právě takové řešení. Základní zásahy se 

týkaly odlehčení sloţité syntaxe, stylistické úpravy od čistě vědeckého stylu k 

populárnímu a vkládání vysvětlivek do textu.  
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RESUMÉ 

 

Cílem mého překladu bylo vytvoření funkčního ekvivalentu výňatku z knihy 

G. S. Lebeděva Epocha vikingov v Severnoj Jevrope i na Rusi (Vikinská epocha 

v severní Evropě a na Rusi), konkrétně dvou podkapitol z kapitoly Etapy razvitija 

russko-skandinavskich otnošenij: genezis Rusi. Kladla jsem důraz na zachování 

informativní sloţky textu a jeho stylistické hodnoty. 

Stěţejní úkol spočíval v důkladné analýze výchozího textu a vytvoření 

strategie pro řešení překladatelských problémů. Byla provedena stylistická úprava a 

odlehčení syntaxe, aby se text přiblíţil vědeckému populárnímu textu. Další 

problém zahrnoval práci s větším mnoţstvím cizokrajných reálií, geografických a 

historických názvů a jmen historických osobností. Na závěr jsem zařadila rozbor 

nezbytných překladatelských posunů. 

 

SUMMARY 

In my thesis I tried to create an equivalent translation of two subchapters 

from the 9
th 

chapter Etapy razvitija russko-skandinavskich otnošenij: genezis Rusi 

(Stages of development of Russian-Scandinavian relations: the genesis of Rus), 

from the book Epocha vikingov v Severnoj Jevrope i na Rusi (The viking age in 

Northern Europe and Russia) by G. S. Lebedev. The emphasis was to preserve an 

information style of the text and its stylistic value.  

Cardinal problem lied in a thorough analysis of the source text and creating 

translation strategies for solving translation problems. Next step – text editing on 

the stylistic level and achieving popular science style. Another problem lied in 

searching czech equivalents of Russian historical and geographical terms or proper 

names of historical persons. The final part of the thesis contained an analysis of 

translation shifts.  
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