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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je analýza obrazu osobnosti cara Ivana IV. Hrozného a 

jeho vlády ve stalinském Rusku s ohledem na jeho proměnu, ke které docházelo v duchu 

stranické ideologie. Interpretaci historických skutečností Ivanovy doby sleduje nejen 

v historiografii, ale také v umělecké produkci a snaží se postihnout, jakým způsobem byla 

odborná díla, romány, dramata či filmy využívána pro politickou propagandu.  

 

Abstract 

The purpose of the present thesis is to analyze the personality picture of Tsar Ivan the 

Terrible and his government in Stalin’s Russia with regard to the transformation that occurred 

in spirit of the party ideology. The interpretation of historical facts of Ivan’s period in the 

present work is depicted not only in historiography but also in artistic production, and it aims 

to express the way professional works, novels, dramas, and films are used for political 

propaganda. 
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1. Úvod  
 

 

Ve druhé polovině třicátých let 20. století se v Sovětském svazu uskutečnila na popud 

stranického vedení rehabilitace ruských předrevolučních dějin. Významné osobnosti carské 

minulosti, které svými činy mohly poskytnout potřebnou analogii k sovětské současnosti, 

byly glorifikovány po mnoha letech zatracování a očerňování marxistickými historiky. 

Důvodem byla především snaha strany posílit v sovětské společnosti patriotismus v době 

sílícího nebezpečí ze strany nacistického Německa. Jednou z významných historických 

osobností, která byla také glorifikována, byl car Ivan IV. Hrozný. Jeho historický obraz, 

odpovídající realitě, však musel být v podmínkách stalinského režimu v mnoha směrech 

pozměněn, aby splňoval požadavky strany na zobrazení významného budovatele ruského 

státu. 

 Tématem mé diplomové práce je analýza obrazu osobnosti a vlády Ivana Hrozného 

ve stalinském Rusku. Jejím zaměřením tak navazuji na svou bakalářskou práci, ve které jsem 

se zabývala zobrazením Ivana Hrozného ve třídílném filmu Sergeje Michajloviče Ejzenštejna 

Ivan Groznyj, který byl natočen v letech 1943-1945, zatímco v diplomové práci se věnuji 

především sovětské historiografii, beletrii a dramatické tvorbě. Za svůj cíl jsem si stanovila 

zjistit důvod, proč se právě Ivan Hrozný stal jednou z hlavních historických postav, které byly 

na přelomu třicátých a čtyřicátých let rehabilitovány, jak nová koncepce jeho osobnosti a 

vlády odpovídala historické skutečnosti, jak ji ovlivnily ideologické požadavky stranického 

vedení a nakolik do jeho rehabilitace osobně zasahoval Josif Vissarionovič Stalin. Dále bylo 

důležité zjistit, kdo z historiků a umělců se na této práci podílel a jakým způsobem a zda 

vůbec splnili tito pověření tvůrci požadavky strany.  

Předložená práce se skládá ze tří hlavních kapitol. V první z nich Stalinizace Ivana IV. 

Hrozného v sovětské historiografii se zabývám vývojem sovětského dějepisectví pod 

Stalinovým dohledem a prostřednictvím analýzy a komparace jednotlivých prací starších 

ruských a sovětských historiků se snažím zjistit, jakým způsobem byl prezentován a také 

pozměněn historický obraz osobnosti Ivana Hrozného a jeho vlády ve stalinské historiografii. 

Druhou kapitolu Reflexe Ivana IV. Hrozného ve stalinské kultuře jsem věnovala obrazu Ivana 

Hrozného v umělecké tvorbě, jež vznikala v duchu stalinské ideologie. Pro tento účel jsem 

vybrala několik uměleckých děl z oblasti dramatické tvorby a beletrie a hodnotím je 

z podobného úhlu pohledu jako dějepisectví. Ve třetí kapitole Destalinizace Ivana IV. 
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Hrozného sleduji, jakým způsobem se proměnil historický obraz Ivana Hrozného v sovětské 

historiografii po Stalinově smrti. 

Z důvodu problematického přístupu do ruských archivů jsem pro svoji práci musela 

využít především vydané prameny. Cenným zdrojem informací se mi staly edice, vydávané 

v Rusku v posledních dvou desetiletích, které obsahují mnoho důležitých dokumentů ke 

kulturní politice Sovětského svazu ve třicátých až padesátých letech.1 Pro moji práci byla 

nejvýznamnější Vlasť i chudožestvennaja intelligencija: Dokumenty CK RKP(b) – VKP(b), 

VČK – OGPU – NKVD o kulturnoj politike 1917-1953 gg.2 Vybrané proslovy či eseje 

významných sovětských umělců a politiků byly publikovány i v českých překladech.3 

Významným pramenem poznání se pro moji práci staly také paměti a deníky osob, které žily 

za stalinského režimu4 a články v dobových časopisech, jejichž kompletní seznam uvádím 

v Seznamu použitých pramenů a literatury na konci své práce.5 

Vlastní předmět bádání tvořily práce sovětských historiků, spisovatelů a dramatiků, 

jejichž námětem byla osobnost a panování Ivana IV. Hrozného v době Stalinovy vlády. Proto 

je netradičně uvádím mezi použitými prameny, nikoliv literaturou. V historiografii se jednalo 

především o monografie Sergeje Fedoroviče Platonova,6 Roberta Jurjeviče Vippera,7 Sergeje 

Vladimiroviče Bachrušina8 a Ivana Ivanoviče Smirnova.9 Jako prameny mi posloužily také 

                                                           
1 BABIČENKO, D.L. (ed.): Sčastje litěratury: Gosudarstvo i pisatěli: 1925-1938 dokumenty. Moskva 1997; 
BABIČENKO, D.L. (ed.): Litěraturnyj front: Istorija političeskoj cenzury 1932-1946 gg. Sbornik dokumentov. 
Moskva 1994; BOLDYREV, N.I.(ed.): Direktivy VKP(b) i postanovlenija sovětskogo pravitělstva o narodnom 
obrazovanii: Sbornik dkumentov za 1917-1947 gg. Moskva 1947; ZELENOV, M.V.: Istoričeskaja ideologija 
v SSSR v 1920-1950-e gody: Perepiska s istorikami, statji i zametki po istorii, stenogrammy vystuplenij. Sbornik 
dokumentov i materialov. Sankt Petěrburg 2006. 
2 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O.: Vlasť i chudožestvennaja intelligencija: Dokumenty CK RKP(b) – VKP(b), 
VČK – OGPU – NKVD o kulturnoj politike 1917-1953 gg. Moskva 1999. 
3 GORKIJ, M.: Stati o literatuře a umění. Praha 1947; GREKOV, B.D.: J.V. Stalin a historická věda. Praha 
1951; LEBEDĚV, N.A.: Lenin, Stalin a VKS(b) o filmu. Praha 1950; STALIN, J.V.: O dialektickém a 
historickém materialismu. Moskva 1939; STALIN, J.V.: Spisy XIII. Praha 1953; STALIN, J.V.: ÚV VKS(b): O 
otázkách historie. Praha 1950; STALIN, J.V.: O velké vlastenecké válce Sovětského svazu. Praha 1945; 
ŽDANOV, A.A.: O umění. Praha 1950. 
4ANNĚNKOV, J.P.: Dněvnik mojich vstreč II. New York 1966; BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky 
Mistra a Markétky. Praha 2013; ČERKASOV, N.K.: Zápisky sovětského herce. Praha 1955; DIMITROV, G.: 
Dněvnik (9 mart 1933 – 6 fevruari 1949). Sofija 1997; EJZENŠTEJN, S.M.: Paměti. Praha 1987; GANELIN, 
R.Š.: Sovětskije istoriki: O čem oni govorili meždu soboj: Stranicy vospominanij o 1940-ch – 1970-ch godach. 
Sankt-Petěrburg 2004; GORSKAJA, N.A.: Boris Dmitrijevič Grekov. Moskva 1999; ROMAŠOV, B.S.: 
Dramaturg i těatr. Moskva 1953; RUBCOVA, V.: Tak eto bylo: Tichon Chrennikov o vremeni i o sebe. Moskva 
1994. 
5 Bolševik; Istoričeskij žurnal; Istorik-marksist; Izvestija; Krasnaja gazeta; Litěrarnaja gazeta; Litěratura i 
isskustvo; Novyj mir; Ogoněk; Okťjabr; Pravda; Propagandist; Ruskaja litěratura; Směna; Věstnik 
kommunistočeskoj akademii; Zvězda. 
6 PLATONOV, S.F.: Ivan Groznyj. Berlin 1924.  
7 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1922; VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1944. 
8 BACHRUŠIN, S.V.: Ivan Groznyj. Moskva 1945. 
9 SMIRNOV, I.I.: Ivan Groznyj. Leningrad 1944. 
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práce Michaila Nikolajeviče Pokrovského10 a sovětské učebnice ruských dějin pro základní,11 

střední12 a vysoké školy,13 které jako první odborné historické práce reflektovaly rehabilitaci 

ruských předrevolučních dějin již ve druhé polovině třicátých let. Na tvorbu učebnic dohlíželo 

stranické vedení, které pověřilo jejich napsáním významné sovětské historiky Andreje 

Vasiljeviče Šestakova, Borise Dmitrijeviče Grekova a Annu Michajlovnu Pankratovovou. 

Podrobněji bude o těchto jednotlivých historických pracích pojednáno v druhé kapitole. 

V oblasti stalinské literární a dramatické tvorby jsem se zaměřila především na 

divadelní komedii Michaila Afanasjeviče Bulgakova Ivan Vasiljevič14 z roku 1935, která je 

dokladem toho, jak byl car zobrazován v sovětském umění před rehabilitací předrevolučních 

ruských dějin, dále na dvoudílnou tragédii Alexeje Nikolajeviče Tolstého Ivan Groznyj: 

Dramatičeskaja pověst v dvuch častijach15 z let 1944-1945 a třídílný román Valentina 

Ivanoviče Kostyleva Ivan Groznyj16 z let 1943-1947. 

Pro analýzu jejich tvorby jsem využila nejen umělecké práce, ale také deníky, úvahy a 

články. Důležitý zdroj informací představuje například deník Bulgakova a jeho ženy Jeleny 

Sergejevny.17 Dramatik začal deník psát roku 1921, ale poté, co mu byl při domovní prohlídce 

v roce 1926 zabaven, s psaním skoncoval a deník svěřil své ženě, které ho vedla od roku 1933 

až do spisovatelovy smrti v březnu 1940. Jedná se o krátké záznamy, ve kterých se Jelena 

pravděpodobně ze strachu z další domovní prohlídky zmiňuje pouze okrajově o politické 

situaci v Sovětském svazu. Český překlad z roku 2013 obsahuje také výňatky z Bulgakovovy 

korespondence. Z Tolstého osobních spisů se dochovala jeho korespondence, která je 

uspořádána ve dvousvazkové edici Perepiska A.N.Tolstogo: V dvuch tomach.18 Spisovatelova 

celá tvorba, do které lze zařadit romány, povídky, eseje, články, divadelní hry i pohádky, byla 

                                                           
10

 POKROVSKIJ, M.N.: Russkaja istorija v samom sžatom očerke, t. 1. Moskva 1920; POKROVSKIJ, M.N.: 
Dějiny Ruska: Od nejstarších dob až do roku 1905. Praha 1930. 
11 ŠESTAKOV, A.V.: Kratkij kurs istorii SSSR. Moskva 1937; ŠESTAKOV, A.V.: Stručné dějiny SSSR. Praha 
1950. 
12 PANKRATOVA, A.M. – BACHRUŠIN, S.V. – BAZILEVIČ, K.V. – FOCHT, A.M.: Istorija SSSR. Moskva 
1940; PANKRATOVA, A.M. – BACHRUŠIN, S.V. – BAZILEVIČ, K.V. – FOCHT, A.M.: Dějiny SSSR od 
nejstarších dob do konce 17. století. Praha 1953. 
13 LEBEDĚV, V.I. – GREKOV, B.D. – BACHRUŠIN, S.V.: Istorija SSSR, t. 1. S dřevnějších vremen do konca 
XVIII.v. Moskva 1939; GREKOV, B.D. – BACHRUŠIN, S.V. – LEBEDĚV, V.I. (red.): Dějiny SSSR I: Od 
nejstarších dob do roku 1612. Praha 1953. 
14 BULGAKOV, M.A.: Ivan Vasiljevič: Komedie o třech dějstvích. Praha 1975. 
15TOLSTOJ, A.N.: Ivan Groznyj: Dramatičeskaja pověst v dvuch častijach. Moskva-Leningrad 1944; 
TOLSTOJ, A.N.: Ivan Hrozný: Dramatická pověsť v dvoch častiach. Bratislava 1962.  
16

 KOSTYLEV, V.I.: Ivan Groznyj: Moskva v pochodě. Moskva 1949; KOSTYLEV, V.I.: Ivan Gorznyj: More. 
Moskva 1949; KOSTYLEV, V.I.: Ivan Groznyj: Něvskaja tverdynja. Moskva 1949. 
17 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky Mistra a Markétky. Praha 2013. 
18 TOLSTOJ, A.N.: Perepiska A.N.Tolstogo v dvuch tomach. Moskva 1989. 
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vydána v patnáctisvazkovém výboru Polnoje sobranije sočiněnij19 v letech 1946-1953. Pro 

moji práci jsem využila čtrnáctý díl, který obsahuje Tolstého eseje a články, vydané v letech 

1941-1944. V Československu vyšly pouze nepříliš obsáhlé edice s vybranými úvahami a 

články Tolstého O umení20 a O literatuře.21 V případě Kostyleva se kromě několika článků 

nedochovaly žádné osobní spisy. V letech 1951-1952 byla vydána šestisvazková edice 

Kostylevových prací Izbrannyje sočiněnija v šesti tomach, která však u nás není dostupná.  

Z odborné literatury jsem využila práce, jež se vztahují k životu a tvorbě umělců, kteří 

se stali předmětem mého bádání. O Bulgakovi bylo napsáno několik monografií,22 v českém 

prostředí zatím pouze Křížová cesta Michaila Bulgakova,23 jejíž autorkou je Alena 

Morávková, která také přeložila většinu dalších v českém jazyce vydaných prací, týkajících se 

tohoto autora. Jednou z nich je Zápas autora s divadlem: Michail Bulgakov v MCHAT 

Anatolije Mironoviče Smeljanského.24 Mezi první monografie o Tolstého tvorbě a životě patří 

práce A.N.Tolstoj: Tvorčeskij puť,25 kterou napsal sovětský literární kritik Vladimír 

Rodionovič Ščerbina, a studie Jurije Alexandroviče Krestinského A.N.Tolstoj: Žizň i 

tvorčestvo.26 Oba autoři věnovali samostatnou kapitolu dramatikově práci na divadelní hře o 

Ivanu Hrozném, které Tolstoj zasvětil poslední roky svého života. Další knihy o Tolstém byly 

vydány až v poslední době.27 Jednou z mála monografií, která se zabývá tvorbou a životem 

Kostyleva, je V.I.Kostylev: Kritiko-biografičeskij očerk,28 kterou roku 1959 napsal Vladimír 

Viktorovič Darkov.  

K tématu sovětské historiografie se významnou prací ukázala být publikace 

Konstantina Feodosjeviče Štěppy Russians Historians and the Soviet State29 z roku 1962. 

Ukrajinský historik Štěppa se v ní zabývá vývojem sovětské historiografie od roku 1917 až do 

roku 1953, ale zároveň popisuje své osobní zkušenosti historika z doby Stalinova režimu – 

sám totiž vyučoval na kyjevské univerzitě dějiny starověku a středověku. V rozsáhlé studii 

                                                           
19 TOLSTOJ, A.N.: Polnoje sobranije sočiněnij, t.1-15. Moskva 1946. 
20  TOLSTOJ, A.N.: O umení: Skutočnosť, skúsenosť a tvorba. Bratislava 1983. 
21 TOLSTOJ, A.N.: O literatuře. Praha 1956. 
22 MILNE, L.: Mikhail Bulgakov: A Critical Biography. Cambridge 1990; SOKOLOV, B.V.: Bulgakov: 
Enciklopedija: Personaži, prototipy, proizveděnija, druzja i vragi, semja. Moskva 2005; WRIGHT, A.C.: 
Mikhail Bulgakov: Life and Interpretation. Toronto 1978.  
23 MORÁVKOVÁ, A.: Křížová cesta Michaila Bulgakova. Praha-Litomyšl 1996. 
24 SMELJANSKIJ, A.M.: Zápas autora s divadlem: Michail Bulgakov v MCHAT. Praha 2009. 
25 ŠČERBINA, V.R.: A.N.Tolstoj: Tvorčeskij puť. Moskva 1956. 
26 KRESTINSKIJ, Ju.A.: A.N.Tolstoj: Žizň i tvorčestvo. Moskva 1960. 
27 VARLAMOV, A.N.: Aleksej Tolstoj. Moskva 2006; PETELIN, V.V.: Žizň Alekseja Tolstogo: Krasnyj Graf. 
Moskva 2001.  
28 DARKOV, V.V.: V.I. Kostylev: Kritiko-biografičeskij očerk. Gorkij 1959. 
29 SHTEPPA, K.F.: Russian Historians and the Soviet State. New Brunswick 1962. 
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Istorik i vlasť: Istoričeskaja nauka v SSSR i koncepcija istorii feodalnoj Rossii v kontekstě 

politiki i ideologii (1930-1950-e gg.)30 se ruský historik Alexandr Michajlovič 

Dubrovskij podrobně zabývá nejen historickou naukou pod Stalinovým dozorem, ale také 

historickými tématy v umění a osudy jednotlivých sovětských historiků. Studie Soviet 

Historians in Crisis 1928-193231 sleduje sovětskou historiografii v období první pětiletky, 

kdy se do popředí dostala tzv. Pokrovského historická škola. Autor se věnuje nejen 

osobnostem a institucím historické vědy, ale také Stalinovu prvnímu veřejnému vystoupení 

proti sovětským historikům roku 1931. Školstvím a vzděláváním v Sovětském svazu v letech 

1921-1934 se zabývá Sheila Fitzpatrick ve své knize Education and Social Mobility in the 

Soviet Union 1921-1934.32 O sovětské historiografii v podmínkách druhé světové války 

pojednává monografie Istorik i vojna 1941-194533 ruského historika Grigorije Davydoviče 

Burdějeva, ve které je velmi zajímavá kapitola o vztahu Stalina k historii a o jeho vlivu na 

historickou vědu. Ve sborníku Rewriting Russian History: Soviet Interpretations of Russia’s 

Past34 autoři jednotlivých esejí ukazují na konkrétních příkladech - jedním z nich je i 

zobrazování Ivana Hrozného a opričniny v sovětské historiografii -, jakým způsobem se 

v Sovětském svazu zkreslovala historická fakta na základě ideologických požadavků strany. 

Stejně je tomu i v monografii amerického historika Anatola Mazoura The Writing of History 

in the Soviet Union.35 Kultem Ivana Hrozného ve stalinském Rusku se zabývá v knize The 

Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia36 britská historička Maureen Perrie, která věnuje 

pozornost zobrazování Ivana Hrozného v beletrii, dramatu i odborné literatuře. Historička 

Natalia Nikolajevna Muťja se naopak ve své monografii Ivan Groznyj: Istorizm i ličnosť 

pravitělja v otěčestvennom iskusstvě XIX-XX. vv37 soustřeďuje na obraz osobnosti Ivana 

Hrozného v ruském umění 19. - 20. století.  

Zatímco životopisných monografií o Stalinovi u nás vyšlo mnoho, o poznání méně se 

objevuje prací o stalinském Rusku.38 Důležitý přínos představuje monografie amerického 

                                                           
30 DUBROVSKIJ, A.M.: Istorik i vlasť: Istoričeskaja nauka v SSSR i koncepcija istorii feodalnoj Rossii 
v kontekstě politiki i ideologii (1930-1950-e gg.). Brjansk 2005. 
31 BARBER, J.: Soviet Historians in Crisis, 1928-1932. London 1981. 
32 FITZPATRICK, S.: Education and Social Mobility in the Soviet Union 1921-1934. London 2002. 
33 BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna 1941-1945. Saratov 1991.  
34 BLACK, C.E. (ed.): Rewriting Russian History: Soviet Interpretations of Russia’s Past. New York 1962. 
35 MAZOUR, A.G.: The Writing of History in the Soviet Union. Stanford 1971. 
36

  PERRIE, M.: The Cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. New York 2001. 
37 MUŤJA, N.N.: Ivan Groznyj: Istorizm i ličnosť pravitělja v otěčestvennom iskusstve XIX-XX. vv. Sankt-
Petěrburg 2010. 
38 BABEROWSKI, J.: Rudý teror: Dějiny stalinismu. Praha 2004; FIGES, O.: Natašin tanec: Kulturní dějiny 
Ruska. Praha – Plzeň 2004; FIGES, O.: Šeptem: Soukromý život ve Stalinově Rusku. Praha-Plzeň 2009; LITERA, 
B.: Druhá revoluce: Stalinská transformace Sovětského svazu 1928-1934. Praha 2013; LITERA, B. a kol.: 



11 

 

historika Roberta C. Tuckera Stalin na vrcholu moci: Revoluce shora 1928-1941,39 ve které se 

autor kromě Stalinova života zabývá také jeho názory na dějiny, film a kulturu.  

Ve své práci jsem zároveň čerpala z odborné literatury o sovětské kultuře ve stalinské 

době.40 Ve sborníku The Culture of the Stalin Period41 se autoři zabývají uměním, literaturou, 

architekturou a filmem za Stalinovy vlády. Specifičtěji o sovětské kultuře pojednává sborník 

studií Epic Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda,42 ve kterém 

se nacházejí kapitoly věnované jednotlivým historickým osobnostem ruské minulosti a jejich 

prezentaci za Stalinova režimu. V tomto sborníku byl v plném znění poprvé otištěn velmi 

důležitý pramen, Ščerbakovovo memorandum Stalinovi z roku 1942, který jako jediný 

definuje požadavky stranického vedení na zobrazování Ivana Hrozného. Kromě tohoto 

sborníku David Brandenberger vydal studii Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, 

Indoctrination and Terror under Stalin: 1927-194143 a monografii National Bolshevism: 

Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity 1931-1956,44 

která obecně charakterizuje masovou kulturu za Stalinovy vlády stejně jako monografie 

Jamese von Gelderna a Richarda Stitese Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, 

Movies, Plays and Folklore 1917-1953.45 Zdrojem informací se mi stal sborník Soviet Culture 

and Power: A History in documents 1917-1953,46 ve kterém jsou jednotlivé kapitoly o 

sovětské kultuře v letech 1917-1953 doplněny ukázkami dobových pramenů, vztahujících se 

k danému tématu. Stejným způsobem je uspořádán také sborník The Structure of Soviet 

History: Essays and Documents.47 Z třídílné monografie Stalin i pisatěli 48 od Benedikta 

Michajloviče Sarnova, který se věnuje osudu jednotlivých sovětských umělců za Stalinovy 
                                                                                                                                                                                     

Formování stalinského mocenského systému: K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928-1939. Praha 2003; 
MALIA, M.E.: Sovětská tragédie: Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Praha 2004; REIMAN, M. a 
kol.: Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945. Praha 2013; VEBER, V.: Stalinovo impérium: Rusko 
1924-1953. Praha 2003; VEBER, V.: Komunistický experiment v Rusku 1917-1991, aneb malé dějiny SSSR. 
Praha 2001. 
39 TUCKER, R.C.: Stalin na vrcholu moci: Revoluce shora 1928-1941. Praha 2000. 
40 SOKOLOV, B.V.: Stalin, Bulgakov, Mejerchold…Kultura pod senju velikogo kormčego. Moskva 2004; 
GROMOV, J.: Stalin: Vlast' i iskusstvo. Moskva 1998. 
41 GÜNTHER, H. (ed.): The Culture of the Stalin Period. Basingstoke 1990. 
42 BRANDENBERGER, D. - PLATT, K.M.F. (ed.): Epic Revisionism: Russian History and Literature as 
Stalinist Propaganda. Madison 2006. 
43 BRANDENBERGER, D.: Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination and Terror under 
Stalin: 1927-1941. London 2011. 
44 BRANDENBERGER, D.: National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian 
National Identity 1931-1956. London 2002. 
45 GELDERN, J. – STITES, R. (ed.): Mass Culture in Soviet Russia: Tales, Poems, Songs, Movies, Plays and 
Folklore 1917-1953. Bloomington 1995. 
46 CLARK, K. – DOBRENKO, E. – ARTIZOV, A. – NAUMOV, O.: Soviet Culture and Power: A History in 
documents, 1917-1953. London 2007. 
47 SUNY, R.G. (ed.): The Structure of Soviet History: Essays and Documents. New York 2003. 
48 SARNOV, B.M.: Stalin i pisatěli . Moskva 2009. 
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vlády, jsem pracovala s druhým dílem, ve kterém se autor zabývá tvorbou Tolstého a 

Bulgakova. Využila jsem také monografie, specializující se na historická témata v sovětském 

divadle49 a v próze.50 

Pro získání povědomí o současných výsledcích historického bádání o osobnosti a 

vládě Ivana Hrozného jsem použila práce Ruslana Grigorjeviče Skrynnikova, Andreje 

Pavlova a Maureen Perrie, Wladyslawa Serczyka, Isabel de Madariagy, Roberta Payna a 

Nikity Romanoffa a Dmitrije Michajloviče Volodichina.51 Kromě nich jsem se seznámila se 

základními díly ruské historiografie 19. století,52 což bylo nezbytné kvůli jejich komparaci 

s tvorbou stalinské éry.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
49 SPENCER, E.R.: Soviet Historical Drama: Its Role in the Development of a National Mythology. The Hague 
1965. 
50 MESSER, R.D.: Sovětskaja istoričeskaja proza. Leningrad 1955; PETROV, S.M.: Sovětskij istoričeskij 
roman. Moskva 1958. 
51SKRYNNIKOV, R.G.: Velikij gosudar Ivan Vasiljevič Groznyj. Moskva 1998; PAVLOV, A. – PERRIE, M.: 
Ivan the Terrible. Harlow 2003; SERCZYK, W.: Ivan IV. Hrozný: Car vší Rusi a stvořitel samoděržaví. Praha 
2004; MADARIAGA, I.: Ivan the Terrible: First Tsar of Russia. London 2005; PAYNE, R. – ROMANOFF, N.: 
Ivan Hrozný. Praha 2008; VOLODICHIN, D.M.: Ivan IV. Groznyj. Moskva 2010. 
52 KARAMZIN, N.M.: Istorija gosudarstva Rossijskogo, t. 11. Sankt Petětburg 1926; KAVELIN, K..D.: 
Sobranije sočiněnij Konstantina Dmitrijeviča Kavelina, t. 1. Sankt Petěrburg 1897; KLJUČEVSKIJ, V.O.: Kurs 
russkoj istrii II. Moskva 1908; KOSTOMAROV, N.I..: Russkaja istorija v žizněopisanijach jeja glavnějšich 
dějatělej. Sankt Petěrburg 1873-1874; SOLOVJEV, S.M.: Sočiněnija v vosemnadcati knigach, kn. 3. Moskva 
1989. 
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2. Stalinizace Ivana IV. Hrozného v sovětské historiografii 
 

2.1.  Obraz Ivana IV. Hrozného v ruské historiografii před nástupem Stalina k 
moci 
 

Hodnocení osobnosti a vlády Ivana IV. Hrozného bylo pro ruské historiky vždy velmi 

problematické. Přestože jeho zásluhy pro vývoj ruského státu jsou nepopiratelné, byl a je 

znám mezi odbornou i laickou veřejností především pro své kruté vypořádávání se se 

skutečnými, ale z velké části spíše domnělými nepřáteli. Ruští historikové zastávali rozličné 

názory na osobnost Ivana IV. V 19. století převládalo spíše negativní hodnocení, pozitivnější 

se objevilo až v pracích významného ruského historika Sergeje Michajloviče Solovjeva, na 

jehož koncepci během Stalinovy vlády navázali sovětští historikové.   

Negativně hodnotili osobnost Ivana Hrozného významní ruští historikové 19. století 

Nikolaj Michajlovič Karamzin (1766–1826), Nikolaj Ivanovič Kostomarov (1817–1885) či 

Vasilij Osipovič Ključevskij (1841–1911). Popisovali ho především jako patologického 

tyrana a opričninu jako nesmyslný projekt bláznivého cara. Karamzin, který v letech 1816–

1829 vydal rozsáhlou dvanáctisvazkovou syntézu Istorija gosudarstva Rossijskogo, svou 

autoritou v mnohém ovlivnil další historiky v interpretaci ruských dějin. Nejinak tomu bylo i 

v případě Ivana Hrozného. Do roku 1560, který považoval v Ivanově vládě za přelomový, 

viděl Ivana IV. jako schopného panovníka, který ve spolupráci se svými moudrými rádci 

Alexejem Fjodorovičovem Adaševem a popem Silvestrem provedl řadu užitečných státních 

reforem. Po smrti carovy první manželky Anastázie Zacharjinové roku 1560 se podle jeho 

názoru Hrozný změnil v krutého tyrana, který se vyžíval v násilí.53 Historik Kostomarov ve 

své knize Russkaja istorija v žizněopisanijach jeje glavnějšich dějatělej54 popsal Ivana 

Hrozného jako bezbožného a bezcitného panovníka, který si liboval v popravách a mučení a 

údajné bojarské spiknutí si vymyslel, aby mohl bojary popravovat podle své libovůle. Carovi 

podle jeho názoru chyběl zdravý úsudek, rozvážnost a nadhled a převládala u něj fantazie, 

která způsobovala jeho přehnanou podezřívavost. Ključevskij ve své rozsáhlé práci Kurs 

russkoj istorii z počátku 20. století situoval Ivanovu vládu do třetího období ruské historie 

                                                           
53 KARAMZIN, N.M.: Istorija gosudarstva Rossijskogo, t. 11. Sankt Petětburg 1926; KARAMZIN, N.M.: 
Obrazy z dějin Říše ruské I. Praha 1984, s. 279-423. 
54 KOSTOMAROV, N.I..: Russkaja istorija v žizněopisanijach jeja glavnějšich dějatělej. Sankt Petěrburg 1873-
1874. (Kapitola o Ivanu Hrozném Tsar Ivan Vasiljevič Groznyj byla vydána v češtině roku 1925 jako 
monografie: KOSTOMAROV, N.I.: Ivan IV. Vasiljevič Hrozný. Praha 1925.) 
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1462 - 1613, ve kterém viděl rozvoj moskevské Rusi jako národního velkoruského státu.55 

Ivana Hrozného nepovažoval za dobrého státníka: „Car Ivan byl pozoruhodný spisovatel, 

třebas dokonce smělý politický myslitel, ale nebyl státníkem. Jednostranný, sobecký a 

podezřívavý směr jeho politické myšlenky při jeho nervózní vzrušenosti zbavil ho praktického 

taktu, politického měřítka, cítění skutečnosti…Nenávisti a libovůli obětoval panovník sebe, i 

svou dynastii, i státní blaho. Je možno ho přirovnat k onomu starozákonnému slepému 

hrdinovi, který, aby zahubil své nepřátele, na sebe samého svalil budovu, na jejíž střeše seděli 

jeho nepřátelé.“56 Opričnina podle Ključevského nebyla namířena proti bojarům jako celku, 

ale proti jednotlivcům z řad bojarů i obyčejného lidu.  

Pozitivnější hodnocení Ivana Hrozného podali významní ruští historikové tzv. 

historicko-právní školy 19. století, kteří více pracovali s historickými prameny a archivními 

dokumenty. Jednalo se o Sergeje Michajloviče Solovjeva (1820-1879) a Konstantina 

Dmitrijeviče Kavelina (1818-1885). Významný ruský historik Solovjev napsal rozsáhlou 

syntézu Istorija Rossiji s dřevnějšich vremen, která měla 28 svazků a zabývala se ruskými 

dějinami od jejich počátků až do panování Kateřiny II. Solovjev se snažil ospravedlnit teror 

opričniny ve jménu ruských zájmů, které vyžadovaly, aby zbytky feudální roztříštěnosti byly 

zničeny bez ohledu na prostředky. Opričninu viděl jako období, ve kterém se nový 

autokratický státní princip, rozvíjený za vlády Ivana Hrozného, vypořádával se starým 

rodovým principem správy země. Nezabýval se carovými osobnostními nedostatky, ale kladl 

důraz na pozitivní výsledky Ivanovy vlády, které podle něj určily jeho historický význam.57 

Kavelin popisoval Hrozného více idealisticky jako významného státníka, který byl 

předchůdcem Petra I. Velikého. Domníval se, že carovy veliké plány byly zmařeny v marném 

boji s jeho okolím, které označil za tupé, lhostejné a apatické, postrádající jakékoli duchovní 

zájmy.58 

Po roce 1917 byla osobnost a vláda Ivana Hrozného sovětskými marxistickými 

historiky zcela přehlížena. Vůdčí osobností sovětské historiografie po celá dvacátá léta až do 

poloviny třicátých let byl Michail Nikolajevič Pokrovskij (1868-1932). Jako historik působil 

již před rokem 1917, ale teprve s novým režimem se stal velkou autoritou sovětské 

historiografie. Vychoval několik generací historiků a jeho výklad dějin se stal na dlouhou 

                                                           
55 KLJUČEVSKIJ, V.O.: Kurs russkoj istrii II. Moskva 1908; KLJUČEVSKIJ, V.O.: Ruské dějiny II. Praha 
1928, s. 130-494. 
56 KLJUČEVSKIJ, V.O.: Ruské dějiny, s. 245-246. 
57 SOLOVJEV, S.M.: Istorija Rossiji v dřevnějšich vremen, t. 6. Moskva 1856, in: SOLOVJEV, S.M.: 
Sočiněnija v vosemnadcati knigach, kn. 3. Moskva 1989. 
58 KAVELIN, K..D.: Sobranije sočiněnij Konstantina Dmitrijeviče Kavelina, t. 1. Sankt Petěrburg 1897. 
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dobu závazným dogmatem sovětské historiografie. Ačkoli patřil mezi žáky klasického 

ruského historika Ključevského, vycházel z marxistického pojetí dějin. Bagatelizoval roli 

jedince v historii ve prospěch materiálních vztahů, které považoval za hlavní hybnou sílu 

dějin. Důraz kladl na roli ekonomických a společenských sil v historické příčinné souvislosti 

a ve svých studiích se zaměřil na třídní boj a rozvoj výrobních sil. Zdůrazňoval praktický 

význam historie, která podle něj byla cenná především pro aktuální potřeby společnosti: 

„Zabýváme se minulostí právě proto, abychom pochopili to, co se děje dnes.“59 Historii viděl 

především z ideologické perspektivy a chápal ji jako vysvětlující kapitolu politiky. Jeho 

pětidílná syntéza Russkaja istorija s drevnějšich vremen, která vyšla v Moskvě v letech 1913-

1914 během jeho exilu ve Francii, byla první systematická studie ruských dějin vyložená 

z marxistického pohledu a jeho práce Russkaja istorija v samom sžatom očerke,60  kterou 

vydal roku 1920, byla užívána jako učebnice ruských dějin na sovětských školách až do 

poloviny třicátých let, kdy byly na příkaz Josifa Vissarionoviče Stalina sepsány nové 

učebnice. Pokrovskij měl veliký vliv na vývoj sovětské historické nauky také díky tomu, že 

v letech 1918-1929 zastával vysokou funkci zástupce lidového komisaře osvěty Anatolije 

Vasiljeviče Lunačarského61 v Narkomprosu,62 čímž se podílel na řízení vysokoškolského 

vzdělávání a vědy v Sovětském svazu. Stál také u zrodu a poté v čele mnoha historických 

institucí a byl editorem většiny sovětských historických časopisů.63 

Pokrovskij, věren historickému materialismu, popisoval 16. století v ruských dějinách 

jako přechodnou fázi od feudalismu k obchodnímu kapitalismu.64 Zaměřil se na společensko-

ekonomické formace, které považoval za rozhodující hybné síly dějin a bagatelizoval vliv 

Ivana Hrozného na historický vývoj. Hlavní pozornost věnoval dějinám třídních mas a o 

politických dějinách se zmiňoval pouze okrajově, zpravidla při odsuzování dobyvačných 

carských válek, aby zdůraznil, že dějiny feudálních panovníků jsou jen dějinami loupeží a 

výbojů. Zavedení opričniny za Ivanovy vlády chápal jako revoluci, ve které se venkovská 

šlechta společně s bohatým kupectvem postavila proti bojarům. Jednalo se podle jeho názoru 
                                                           
59 POKROVSKIJ, M.N.: Dějiny Ruska: Od nejstarších dob až do roku 1905. Praha 1930, s. 7. 
60 V češtině vydána roku 1930: POKROVSKIJ, M.N.: Dějiny Ruska: Od nejstarších dob až do roku 1905. Praha 
1930.  
61 Anatolij Vasiljevič Lunačarskij (1875-1933), sovětský stranický činitel a publicista. V letech 1917-1929 byl 
lidovým komisařem osvěty. 
62 Narkompros (Narodnyj komissariat prosvěščenija), byl orgánem veřejné moci, který měl na starosti kontrolu a 
řízení veškeré kulturní činnosti v Sovětském svazu ve dvacátých letech 20. století. 
63 Pokrovskij byl jedním ze zakladatelů Socialistické (od roku 1924 Komunistické) akademie, Institutu rudých 
profesorů či Společnosti marxistických historiků. Byl redaktorem historických časopisů Krasnyj archiv, Istorik-
marksist, Borba klassov či Věstnik Kommunističeskoj Akademii. 
64 POKROVSKIJ, M.N.: Russkaja istorija v samom sžatom očerke, t. 1. Moskva 1920; POKROVSKIJ, M.N.: 
Dějiny Ruska, s. 38-46. 
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o třídní boj, ve kterém Ivan Hrozný nehrál žádnou významnou roli: „Tehdy vládnoucí Ivan 

Vasiljevič byl nazván Hrozným. To neznamená, že Ivan byl osobně člověkem ukrutným a že 

snad nějak mnoho znamenal ve státním převratu. Bojovali mezi sebou ne jednotlivci, nýbrž 

třídy.“65 Opričninu viděl jako pokrokový fenomén, který znamenal vítězství ekonomicky 

efektivnější služebné šlechty nad dědičnými vlastníky velkých pozemků. Samotný teror proti 

bojarům hodnotil jako prospěšný, a tudíž zcela ospravedlnitelný. 

Sovětská historiografie byla ve svém výkladu předrevolučních dějin zpočátku 

nejednotná. Pokrovského marxistická interpretace dějin nezískala ve dvacátých letech 20. 

století ještě převahu v historické nauce, a proto mohly být publikovány dvě nemarxistické 

monografie o Ivanu IV. Jejich autory byli uznávaní ruští historikové Robert Jurjevič Vipper 

(1859–1954) a Sergej Fedorovič Platonov (1860–1933), kteří ve svých pracích navázali na 

Solovjevovu pozitivní koncepci Ivanovy vlády. Mnohem důležitější než carovy osobní 

nedostatky pro ně byly jeho politické úspěchy, kterých dosáhl v domácí i zahraniční politice. 

Negativní aspekty Ivanovy vlády, především teror a násilí za opričniny, ospravedlňovali jako 

nezbytné v boji s nepřáteli, kteří bránili Ivanovým snahám o vybudování silného a 

centralizovaného ruského státu. 

Vipper, který působil jako profesor na moskevské univerzitě v letech 1897-1922, se 

zabýval světovými dějinami od starověku až po moderní dobu. Byl autorem řady odborných 

prací včetně učebnic dějepisu pro střední a vysoké školy, ale jeho specializací byly dějiny 

starého Řecka a Říma, dějiny křesťanství a filozofie dějin.66 Přesto v roce 1922 publikoval 

knihu Ivan Groznyj.67 Napsal ji v době, kdy byl velmi rozčarován dějinnými zvraty 

posledních let a v ruských dějinách hledal vzor silného panovníka, který dokázal uchránit 

ruskou zemi před revolucí (opak slabého Mikuláše II.). Věřil, že jím byl právě Ivan IV., který 

pochopil zájmy země a byl připraven za ně bojovat.68 Vipper kritizoval předešlé historiky za 

to, že se ve svých studiích o Ivanu Hrozném zabývali především carovou krutostí a hrůzami 

opričniny a zcela opomněli vyzdvihnout jeho vojenské a diplomatické úspěchy, čímž snížili 

carovy zásluhy jako státníka: „Kdyby Ivan IV. zemřel v roce 1556, historie by mu dala jméno 

velkého dobyvatele, podobně jako Alexandru Makedonskému. Vina za ztrátu jím 

podmaněných pobaltských států by pak padla na jeho nástupce…Hroznému by také odpustili 

                                                           
65 POKROVSKIJ, M.N.: Dějiny Ruska, s. 43. 
66 VOLODICHIN, D.M.: Očeň staryj akademik: Originalnaja filosofija istorii R.Ju. Vippera. Moskva 1997, s. 
68. 
67 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1922. 
68 GRAHAM, H.: R.Ju. Vipper. A Russian Historian in Three Worlds, in: Canadian Slavonic Papers, 1986, vol. 
28, no. 1., s. 22-35.  
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jeho opričninu a popravy, stejně jako Alexandrovi odpustili vraždy jeho zrádných stoupenců, 

výstřednosti i velikášství. Neštěstí Ivana IV. spočívá v tom, že on musel přežít své příliš brzké 

úspěchy. Jeho sláva dobyvatele zanikla, jeho diplomatické a organizační schopnosti byly 

zapomenuty a on spadl do druhé historické kategorie s názvem „tyrani“, a přidal se tak ke 

společnosti Kaliguly, Nerona, Ludvíka XI. a Kristiána II.“69 Vipper charakterizoval Ivana IV. 

jako jednoho z největších diplomatů všech dob, pokrokového panovníka, skvělého válečníka i 

lidového cara, který miloval prostý lid. Opričninu pokládal za významnou vojensko-správní 

reformu, kterou si vyžádaly potíže Ruska během války s Livonskem o přístup k Baltskému 

moři. Viděl v ní pokrokovou instituci, jejíž tvrdá vnitřní opatření ospravedlňoval 

vyčerpávající válkou a konflikty s bojary. Veliký důraz kladl na mezinárodní situaci a 

zahraniční politiku Ivanovy vlády a včasné neukončení livonské války chápal jako jediné 

vážné carovo pochybení.  

Vipperova práce v době svého vydání nezaznamenala veliký ohlas a byla téměř 

zapomenuta. Zájem o ni vzrostl až během Velké vlastenecké války, kdy se po menších 

úpravách stala stěžejní prací užívanou k rehabilitaci Ivana Hrozného. Dva roky po prvním 

vydání své knihy o Ivanu IV. Vipper kvůli negativnímu postoji k bolševickému režimu odešel 

do Lotyšska. Ruský historik Dmitrij Michajlovič Volodichin, který se ve svých pracích 

zabýval životem a dílem Vippera, o něm napsal: „Až do svého odjezdu z Ruska v roce 1924 

byl na kordy s novou vládou. Pro něho jako patriota do morku kostí byly principy 

proletářského internacionalismu v historické nauce naprosto nepřijatelné a profesor proti 

nim bojoval takovou zbraní, kterou mohl – slovem.“70 Na univerzitě v Rize Vipper působil až 

do roku 1940, kdy se po anexi pobaltských států vrátil zpět do Sovětského svazu, kde byl 

v září 1943 jmenován členem Akademie věd SSSR. 

Profesor Platonov byl již před rokem 1917 proslulým odborníkem na ruské dějiny 16. 

a počátku 17. století. Během tzv. kulturní revoluce, která v letech 1928-1931 proběhla ve 

školství, vědě, technice a umění a byla charakteristická proletářskou třídní bojovností a 

pronásledováním staré inteligence,71 byl Platonov pronásledován jako buržoazní historik. 

                                                           
69 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj, s. 106. 
70VOLODICHIN, D.M. (ed.): Ivan Groznyj (1530-1584). Moskva 1998, s. 8-9. 
71 Kulturní revoluce začala tzv. šachtinským procesem. Jednalo se o první soudní proces s buržoazními 
odborníky, kteří údajně ohrožovali zdar sovětské industrializace. Proces s asi padesáti inženýry, kteří působili 
v ukrajinské důlní oblasti Šachty, se odehrál na jaře 1928 v Moskvě. Obviněni byli ze sabotáží ve službách 
mezinárodního kapitalismu a několik jich bylo popraveno.   
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Představitelé tzv. Pokrovského školy72 usilovali o to stát se stranickým hlasem v sovětské 

historiografii a ovládnout celou historickou profesi prostřednictvím kontroly vědeckých 

institucí a časopisů. Považovali se za nejvyšší autoritu na historické frontě a ze své 

marxistické interpretace dějin se snažili vytvořit závazné dogma pro všechny sovětské 

historiky.73 Na přelomu let 1928 až 1929 uspořádali První všesvazovou konferenci 

marxistických historiků, která posílila jejich postavení a ukončila poklidnou koexistenci 

marxistických a nemarxistických historiků,74 která panovala po celá dvacátá léta. Kulturní 

revoluce v sovětské historiografii vyvrcholila roku 1930 tzv. Akademickou aférou, během níž 

bylo zatčeno několik desítek předních buržoazních historiků Akademie věd v čele s 

Platonovem kvůli údajné účasti na monarchistickém kontrarevolučním spiknutí, jehož cílem 

mělo být znovuobnovení svobodného Ruska.75 Platonov byl zbaven všech významných 

funkcí a v lednu roku 1930 zatčen. Následně byl vyhoštěn do Samary, kde o tři roky později 

zemřel.76  

Ve své monografii Ivan Groznyj77 z roku 1923 Platonov na rozdíl od Vippera kriticky 

pohlížel na osobnost a vládu Ivana IV. Podle jeho názoru Vipper ve svém pozitivním 

hodnocení Ivana Hrozného zašel příliš daleko: „Natolik se chtěl odchýlit od předchozích 

negativních hodnocení, že se jeho kniha stala spíše apologií než apoteózou Hrozného.“78 

Platonov ve své práci více dbal na fakta a historické prameny. Ivana IV. pokládal za velmi 

vzdělaného a významného státníka ruských dějin, který provedl řadu důležitých reforem, ale 

zároveň v něm viděl tyrana, který trpěl paranoidním strachem z pronásledování, pročež 

reagoval tak krutě a popudlivě. Carovu zálibu v násilí ospravedlňoval traumaty, která prožil v 

dětství: „Hrozný v posledních letech svého života nebyl bláznem, ale člověkem, který byl 

zbaven duševního klidu a utlačován strachem za sebe samého a svých blízkých. To je jedna 

strana jeho „abnormálnosti“. Druhá je velmi blízko tomu, co lze nazvat sadismem, tj. spojení 

krutosti s radostí. Tento rys v osobnosti Hrozného, který začal během jeho nešťastného 

dětství, ke stáří zesílil do extrému. Jeho oběti hynuly po stovkách a pohled na krev a mučení 

mu přinášel radost. Občas se Hrozný kál, uznával, že je vinen vraždou, bludem a zlými činy, 

                                                           
72 Mezi nejvýznamnější představitele tzv. Pokrovského školy patřili například Pavel Osipovič Gorin, Nikolaj 
Michajlovič Lukin, Anna Michajlovna Pankratovová nebo Nikolaj Nikolajevič Vanag. 
73 FITZPATRICK, S. (ed.): Cultural Revolution in Russia 1928-1931. Bloomington 1978, s. 154-168. 
74 Kvůli všeobecně nízkému počtu vědeckých pracovníků se na vysokých postech i po Říjnové revoluci udrželi 
buržoazní historikové jako např. Sergej Vladimirovič Bachrušin, Jevgenij Viktorovič Tarle a Boris Dmitrijevič 
Grekov, kteří působili na univerzitě v Leningradě.  
75 VEBER, V.: Stalinovo impérium: Rusko 1924-1953. Praha 2003, s. 65. 
76 TUCKER, R.C.: Stalin na vrcholu moci: Revoluce shora 1928-1941. Praha 2000, s. 127. 
77 PLATONOV, S.F.: Ivan Groznyj. Berlin 1924. 
78 PLATONOV, S.F.: Ivan Groznyj, s. 21. 
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ale to byl jen obřad. Upřímně a hluboce se kál jen jednou, kdy v hněvu žezlem zabil svého 

syna, careviče Ivana, který mu dával naději na pokračování rodu a byl jeho následníkem. Tím 

Hrozný zničil vlastní budoucnost a v tu chvíli pocítil opravdové neštěstí a pochopil, co to 

znamená trpět.“79 Opričnina podle Platonova byla především reformou, která měla zničit 

vlastnická pozemková práva bojarů a byla namířena ne proti jednotlivcům, jak tvrdil 

Ključevskij, ale proti bojarům jako celku. Násilí za opričniny považoval za zbytečné a navíc 

škodlivé, protože vnitřně narušilo ruský stát a vyústilo v jeho krizi v době tzv. smuty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
79 PLATONOV, S.F.: Ivan Groznyj, s. 130-131. 
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2.2.  Idealizace Ivana IV. Hrozného pod Stalinovým dozorem 
 

Poté, co na konci dvacátých let 20. století Stalin upevnil své politické postavení, jeho 

osobní kontrola postupně sílila ve stranické, státní, kulturní i vědecké sféře pod heslem jedna 

strana, jedna ideologie, jedno vedení, jedna nauka.80 Jeho myšlenky a názory, které byly 

pravidelně prezentovány v sovětském tisku, se stávaly závazným a neměnným dogmatem pro 

všechny vědce i pro historiky. Za Stalinova režimu byla historie zpolitizována a stala se 

nástrojem v rukách stranické propagandy, kdy mnohá fakta či dokonce celé historické epochy 

byly přepisovány do podoby, která vyhovovala momentálním cílům a požadavkům strany. Na 

počátku své vlády se Stalin nesnažil prosazovat stranickou linii v sovětské historiografii, 

protože, jak uvedl historik John Barber, v prvních letech své vlády se zabýval spíše 

ekonomickými a politickými problémy země, způsobenými nereálnými plány první 

pětiletky.81 V polovině třicátých let nastal zlom a sovětská historiografie se dostala pod 

Stalinův dozor. 

K významné změně vztahu mezi politickým vedením a historiky došlo na konci roku 

1931, kdy Stalin veřejně zasáhl do sféry historické vědy ze zřejmé obavy z dehonestace 

bolševiků ve výkladu dějin. V říjnu 1931 napsal dopis do redakce časopisu Proletarskaja 

revolutsija,82 ve kterém se pohoršoval nad článkem historika Anatolije Grigorjeviče Sluckého 

Bolševiki o germanskoj social-demokracii v period jej predvojennogo krizica.83 Sluckij se v 

něm zabýval postavením bolševiků v Druhé internacionále84 a kritizoval Vladimira Iljiče 

Lenina, že podcenil centristické nebezpečí v německé straně. Stalin reagoval rozhořčeným 

dopisem, ve kterém se pozastavoval nad tím, jak je možné, že takovýto protistranický a 

polotrockistický článek mohl být vůbec veřejně publikován. Domníval se, že za to může 

„prohnilý liberalismus,“ který dovolil šíření kontrarevolučního trockismu, bojujícího proti 

budování socialismu v Sovětském svazu. Úkolem redakce podle jeho slov je, aby „uvedla 

studium dějin naší strany na vědecký, bolševický základ a bedlivě dávala pozor na trockistické 

a všeliké jiné falšovatele dějin naší strany.“  Zcela odmítl, že by se Lenin dopustil jakýchkoli 

chyb, čímž podle historika Martina Edwarda Malii stanovil pravidlo, že „existuje pouze jediný 

                                                           
80 BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna 1941-1945. Saratov 1991, s. 146. 
81 BARBER, J.: Soviet Historians in Crisis, 1928-1932. London 1981, s. 11. 
82 Proletarskaja revolucija, 1931, č. 10; STALIN, J.V.: ÚV VKS(b) – O otázkách historie. Praha 1950, s. 5-23. 
83 Proletarskaja revolucija, 1930, č. 6, s. 38-73. 
84 Druhá internacionála byla mezinárodní organizace socialistických stran, ustanovená roku 1889. 
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správný pohled na dějiny strany a Leninovu roli v ní.“85 Stalin sám sebe jmenoval arbitrem 

sporných historických otázek a předním historikem dějin bolševické strany. Jeho dopis, který 

byl chápán jako všeobecný výpad proti sovětské historiografii, zpřísnil stranickou kontrolu 

nad historiky.86 Odborné časopisy začaly být přísně cenzurované a doba svobodných debat o 

historických otázkách byla nenávratně pryč.87 Nastalo nové období plánování a centralizace, 

které zasáhlo i jednotlivé historické instituce.88  

Na počátku třicátých let byla v Sovětském svazu započata kampaň proti negramotnosti 

a za vyšší vzdělání. Ústřední výbor strany nebyl spokojen s klesající kvalitou vzdělání, 

poznamenaného dějinnými zvraty posledních let, a vydal několik rezolucí, které 

reorganizovaly školský systém v Sovětském svazu.89 V září 1931 byla na školách obnovena 

výuka historie, která po celá dvacátá léta nebyla vyučována jako samostatný předmět,90 

protože, jak uvedl historik David Brandenberger, „odmítnutí starého režimu implicitně 

znamenalo i odmítnutí vyučovat ruské dějiny.“ 91 Rezoluce, která měla zásadní význam pro 

další vývoj sovětské historiografie, byla vydána 16. května 1934.92 V rezoluci byly 

kritizovány učebnice i výuka dějepisu na sovětských školách pro užívání abstraktních 

sociologických schémat namísto živého vyprávění o konkrétních historických událostech a 

osobnostech. V rezoluci se psalo: „Nejdůležitější podmínkou k tomu, aby si žáci trvale osvojili 

základy dějepisu, je dodržování historicko-chronologické posloupnosti při výkladu 

                                                           
85 MALIA, M.E.: Sovětská tragédie:Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Praha 2004, s. 240. 
86 Samotný Sluckij byl za svůj článek zatčen a strávil několik let v pracovním táboře. (SUNY, R.G.: The 
Structure of Soviet History: Essays and Documents. New York 2003, s. 151.)  
87 BRANDENBERGER, D.: National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the Formation of Modern Russian 
National Identity 1931-1956. London 2002, s. 46. 
88 Roku 1935 byl zřízen centrální Institut historie Akademie věd, pod který museli přejít všichni sovětští 
historikové. Zároveň byly postupně rušeny všechny samostatné historické instituce jako například Společnost 
marxistických historiků, založená roku 1925, která byla nejprve pod tlakem kritiky zreorganizována a roku 1936 
zrušena nebo Institut rudých profesorů, založený roku 1921, byl zrušen roku 1937. (BARBER, J.: Soviet 
Historians in Crisis, s. 12-30.) 
89 V září 1930 byla v SSSR zavedena povinná základní čtyřletá školní docházka na venkově a sedmiletá ve 
městech a v dělnických sídlištích. Začala se budovat systematická školská soustava, která se roku 1934 ustálila 
v podobě tří navzájem navazujících stupních výuky, a to čtyřletý (základní), sedmiletý (neúplný střední) a 
desetiletý (střední, který umožňoval nástup do vysokoškolského studia). (REIMAN, M.: Zrod velmoci: Dějiny 
Sovětského svazu 1917-1945. Praha 2013, s. 385.) 
Jednotlivé rezoluce podrobněji viz BOLDYREV, N.I.(ed.): Direktivy VKP(b) i postanovlenija sovětskogo 
pravitělstva o narodnom obrazovanii: Sbornik dokumentov za 1917-1947 gg. Moskva 1947, s. 151-202. 
90 Pokrovskij jako hlavní osobnost sovětské historiografie nepovažoval historii za vědu, ale za ideologii. Podle 
jeho názoru proto nebylo nutné ji systematicky vyučovat. Věřil, že studentům pro pochopení důležitých 
současných problémů postačí z historie znát jen sociologická zobecnění. (FITZPATRICK, S.: Education and 
Social Mobility in the Soviet Union 1921-1934. Cambridge 2002, s. 24.) 
91 BRANDENBERGER, D. – DUBROVSKIJ, A.M.: The People Need the Tsar: The Emergence of National 
Bolshevism as Stalinist Ideology 1931-1941, in: Europe-Asia Studies, 1998, vol. 50, no. 5, s. 874. 
92 O prepodavanii graždanskoj istorii v školach SSSR, in: Pravda, 16.5.1934, s. 1; STALIN, J.V.: ÚV VKS(b) – O 
otázkách historie. Praha 1950, s. 24-25. 
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historických událostí tak, aby si žáci lépe zapamatovali nejdůležitější historické události, 

historické postavy, chronologická data. Pouze taková historie může zaručit srozumitelnost, 

názornost a konkrétnost historického výkladu, která je pro žáky potřebná.“ Bylo nařízeno 

sepsat nové učebnice ruských i obecných dějin, které měly reflektovat nové stranické 

požadavky. Květnová rezoluce byla důležitým krokem k odmítnutí socialistického utopismu 

předešlé doby a navrácením ke starým buržoazním způsobům vyučování a psaní historie. 

V září 1934 byly znovu otevřeny historické fakulty na univerzitách v Moskvě a Leningradě 

stejně jako katedry pro jednotlivé obory historie93 a od školního roku 1934/1935 se historie 

začala vyučovat podle tradičního schématu antika, středověk a moderní dějiny.94 Revoluční 

hnutí a společensko-ekonomické dějinné formace přestaly být jediným předmětem studia 

historie a zájem se obrátil ke studiu politických dějin, mezinárodních vztahů, kultury, 

vojenství a diplomacie.  

Po vydání květnové rezoluce se Stalin osobně ujal posuzování jednotlivých návrhů 

učebnic a společně s Andrejem Alexandrovičem Ždanovem95 a Sergejem Mironovičem 

Kirovem96 odjel v létě roku 1934 na svou chatu do Soči, kde předložené návrhy učebnic 

společně prostudovali.97 V srpnu téhož roku tito tři přední představitelé strany sepsali 

připomínky ke konspektům učebnic dějin SSSR a dějin novověku,98 ve kterých kritizovali 

především chybné zpracování učebnic, postrádající jména významných historických 

osobností a důležitá data. Připomínky Stalina, Ždanova a Kirova byly poprvé publikovány 27. 

ledna 193699 a staly se závaznými směrnicemi pro další práce historiků. Společně 

s uveřejněním připomínek byla sestavena komise v čele se Ždanovem, která v březnu 1936 

vyhlásila soutěž o novou učebnici dějin SSSR pro základní školy, která měla být „konkrétní a 

                                                           
93GORODECKOJ, J.N. (ed.): Iz istorii Moskovskogo universitěta, 1917-1941. Moskva 1955, s. 262.  
(Historické fakulty byly zrušeny roku 1930 během reorganizace vysokého školství, kdy všechny provinční 
univerzity byly rozpuštěny a největší univerzity v Moskvě a Leningradě zůstaly pouze v redukované podobě. O 
rok později byly na univerzitách obnoveny jen některé fakulty. Historie byla v tomto období formálně 
vyučována pouze na univerzitě v Jerevanu a od roku 1933 v Dnětropetrovksu a Samarkandu. (FITZPATRICK, 
S.: Education and Social Mobility, s. 231-232.)  
94 SHTEPPA, K.F.: Russian Historians and the Soviet State. New Brunswick 1962, s. 132-133. 
95 Andrej Alexandrovič Ždanov (1896–1948), blízký Stalinův spolupracovník. Od roku 1938 byl předsedou 
Nejvyššího sovětu, od roku 1946 až do své smrti dohlížel na ideologické a kulturní záležitosti. 
96 Sergej Mironovič Kirov (1886-1934), od roku 1926 až do své smrti zastával funkci 1. tajemníka 
leningradského oblastního výboru strany. 
97 FITZPATRICK, S.: Education and Social Mobility, s. 232. 
98 Zamečanija po povodu konspekta učebnika po Istoriji SSSR a Zamečanija o konspektě učebnika Novoj istoriji, 
in: Pravda, 27.1.1936, s. 2; STALIN, J.V.: ÚV VKS(b) – O otázkách historie, s. 26-33. 
99 Přestože byly připomínky Stalina, Ždanova a Kirova pokládány sovětskými historiky za přelomové ve vývoji 
sovětské historiografie, ve skutečnosti byly v době svého uveřejnění již poněkud zastaralé a neodpovídaly 
aktuálním požadavkům strany na vlastenecký výklad předrevoluční historie. Autoři v připomínkách například 
stále vyzdvihovali Pokrovského definici carismu jako vězení národů a mezinárodního četníka. 
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historicky pravdivá. Její výklad musí být jasný, zajímavý, umělecký a kompletně přístupný pro 

žáky uvedeného věku.“100 Učebnice tak stejně jako literatura i umění musela splňovat hlavní 

kritérium socialistického realismu - jednoduchost a přístupnost pro široké masy. V srpnu roku 

1937 porota zvolila za nejlepší učebnici práci Andreje Vasiljeviče Šestakovova Kratkij kurs 

istorii SSSR, která obsáhla dějiny od předhistorického období až do Stalinovy ústavy z roku 

1936. Vydání Šestakovovy učebnice v říjnu 1936 se stalo velikou společenskou událostí.101 

Byla oslavována jako dárek k 20. výročí Říjnové revoluce102 a jako veliké vítězství na 

historické frontě, kterého bylo dosaženo v důsledku odhalení antileninských koncepcí 

Pokrovského školy, které zabraňovaly rozvoji historické vědy.103 V recenzi na Šestakovovu 

učebnici se psalo: „Je to opravdu naučná, opravdu marxistická učebnice dějin SSSR. 

Ukončuje smutné období v historii naší školy, kdy děti byly naočkovávány nesmyslnou 

představou, že historie našeho státu začíná rokem 1917, nebo že v mnohaleté minulosti není 

nic důležitého a zajímavého pro sovětské děti kromě změn společensko-ekonomických 

formací.“104 Pro historiky se Šestakovova učebnice stala vzorem, jak psát odborné práce podle 

požadavků stranického vedení, a pro učitele, jak žákům vykládat historii novým způsobem.105  

V Šestakovově učebnici byla kapitola věnována také vládě Ivana Hrozného.106 

Šestakov se zajímal především o Ivanovy dobyvačné války a utužování jeho moci. Opričninu 

charakterizoval jako nástroj pro posílení státu a zničení bojarů, kteří se proti carovi spolčovali 

s ruskými nepřáteli, protivili se centralizování ruské země a upevňování samoděržaví. 

Význam Šestakovovy učebnice ohledně rehabilitace Ivana Hrozného spočíval především v 

tom, že po dlouhé době to byla první odborná historická práce, která představila Ivana IV. 

jako hrdinu ruských dějin a významného budovatele moskevského státu, čímž ovlivnila 

zobrazování Ivana Hrozného v následujících letech. Učebnice však zatím nenabídla úplnou 

rehabilitaci prvního ruského cara - Šestakov stále upozorňoval na to, že „za Ivana IV. se 

                                                           
100 Ob organizacii konkursa na lučšij učebnik dlja načalnoj školy po elementarnomu kursu istorii SSSR 
s kratkimi sveděnijami po vseobščej istorii, in: Pravda, 4.3.1936, s. 1. 
101 Ještě před vydáním učebnice Šestakov na schůzích radil učitelům, jak správně pracovat s učebnicí v hodinách 
dějepisu, jak názorně vykládat probíranou látku, aby ji žáci bez problémů pochopili, a jakou doplňkovou 
literaturu užívat, aby sobě i dětem rozšířili znalost ruských dějin. (ŠESTAKOV, A.V.: Kak prepodavať istoriju 
SSSR po novomu učebniku, in: Istoričeskij žurnal, 1937, č. 9, s. 77-86.) 
102 Bolšaja pobeda na istoričeskoj frontě, in: Istoričeskij žurnal, 1937, č. 8, s. 6. 
103 Bojevaja programma dalnějšego podjema istoričeskoj nauki, in: Istorik-marksist, 1937, č. 8, s. 144. 
104 OSIPOV, D.: Novyj učebnik istorii SSSR, in: Pravda, 25.8.1937, s. 2. 
105 Před vydáním Šestakovovy učebnice nebyly učitelům dány pokyny ani konkrétní text, podle kterého by mohli 
učit nový výklad dějin SSSR. Museli si tedy vystačit se starými buržoazními učebnicemi. (SHTEPPA, K.F.: 
Russian Historians and the Soviet State, s. 134.)  
106 ŠESTAKOV, A.V.: Kratkij kurs istorii SSSR. Moskva 1937, s. 37-42.; ŠESTAKOV, A.V.: Stručné dějiny 
SSSR. Praha 1950, s. 29-31. 
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postavení sedláků velmi zhoršilo. Ke konci jeho vlády nesměli odcházet od vrchnosti ani na 

den sv. Jiří.“107 

Sepsání nových učebnic dějin SSSR souviselo s rehabilitací předrevolučních ruských 

dějin, která začala v polovině třicátých let: „Po mnoha letech popírání jakýchkoli hodnot 

tkvících v minulost,“ vystihl nastalou situaci ruský sociolog Nikolaj Sergejevič Timašev „byla 

ruským lidem dána spirituální vize tisícileté slávy a národních úspěchů, které převyšovaly 

jakýkoli jiný národ. Historie, která byla po mnoho let učena pouze v termínech masového 

hnutí, se znovu objevila jako sekvence velkolepých skutků, představovaných ruskými 

národními hrdiny už nejen prostřednictvím několika rebelů jako byl Pugačov a později Lenin, 

ale i knížat kyjevských, carů moskevských, představitelů církve, generálů a admirálů.“108 

Pokrovského výklad dějin se stal v době sílícího nebezpečí ze strany nacistického Německa 

nepřijatelným pro zatracování ruské národní minulosti a byl zapuzen, aby mohla být posílena 

myšlenka vlastenecké jednoty ruského národa a upevněno postavení strany a státu proti 

vnějšímu nebezpečí.  

K veřejnému odsouzení Pokrovského došlo v lednu 1936 ve spojitosti s kritikou nově 

předložených návrhů učebnic: „Mezi určitou částí historiků, zejména historiků SSSR, se 

zakořenily antimarxistické, antileninské a zničující názory na historickou vědu…Tyto škodlivé 

tendence a úsilí ničí historii jako vědu, především v souvislosti se šířením některých chybných 

názorů našich historiků, typických pro tzv. Pokrovského historickou školu.“109 Kritika 

Pokrovského vyvrcholila v letech 1939 až 1940, kdy byl vydán dvousvazkový sborník Protiv 

istoričeskoj koncepcii M.N. Pokrovskogo a Protiv antimarksistskoj koncepcii M.N. 

Pokrovskogo, kde byly vyjmenovány všechny jeho historické omyly.110 Kdyby Pokrovskij 

v dubnu 1932 nezemřel na rakovinu, zřejmě by ho čekal stejný osud jako jeho žáky, kteří byli 

označeni za nepřátele lidu a mnozí padli za oběť stalinského teroru.111 Současně s odsouzením 

historiků Pokrovského školy, jejichž práce byly označeny za škodlivé, bylo rehabilitováno 

mnoho nemarxistických historiků staré doby jako Sergej Vladimirovič Bachrušin, Konstantin 

Vasiljevič Bazilevič, Jevgenij Viktorovič Tarle, Michail Nikolajevič Tichomirov a Boris 

Dmitrijevič Grekov, kteří se vrátili na svá dřívější prominentní místa a pokračovali v psaní 

                                                           
107 ŠESTAKOV, A.V.: Kratkij kurs istorii SSSR, s. 42. 
108 TIMASHEV, N.S.: World Revolution or Russia, in: SUNY, R.G.: The Structure of Soviet History, s. 190. 
109 Na frontě istoričeskoj nauki v Sovnarkome Sojuza SSR i CK VKP (b), in: Izvestija, 27.1.1936, s. 3. 
110 GREKOV, B.D. (ed.): Protiv istoričeskoj koncepcii M.N.Pokrovskogo. Moskva 1939; GREKOV, B.D. (ed.): 
Protiv antimarksistskoj koncepcii M.N.Pokrovskogo. Moskva 1940. 
111 TUCKER, R.C.: Stalin na vrcholu moci, s. 624-625. 
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historických článků a studií.112 Zcela nečekaně tak došlo ke spojení stranického vedení s 

buržoazními odborníky starého režimu proti marxistické inteligenci.113  

Snaha sovětských historiků vymezit se proti Pokrovského škole byla v případě Ivana 

Hrozného zkomplikována faktem, že sám Pokrovskij považoval opričninu za pokrokový 

fenomén, který znamenal vítězství ekonomicky efektivnější služebné šlechty nad dědičnými 

vlastníky velkých pozemků. Proto se ve svých útocích soustředili na Pokrovského kritiku role 

jedince v historii. Bazilevič se ve sborníku Protiv istoričeskoj koncepcii M.N. Pokrovskogo z 

roku 1939 zabýval Pokrovského hodnocením Ivanovy vlády a kritizoval ho za to, že „zkoumal 

pouze bezosobní fakta historie a v 16. století viděl pouze střet společensko-ekonomických 

formací…Ačkoliv Pokrovskij jednu z kapitol o historii 16. století nazval „Hrozný“, v samotné 

prezentaci se o něm zmínil, jen když mluvil o tom, že sám Hrozný neměl žádný význam 

v historii svého panování.“ Podle Bazileviče „při studiu sociálního a politického boje, 

zuřícího kolem carského trůnu, sotva může být vynechána osobnost samotného Ivana.“114  

Odklon od proletářského internacionalismu k ruskému nacionalismu souvisel 

s obecným návratem konzervatismu v kulturní a sociální politice, který Timašev obecně 

charakterizoval jako „velký ústup“ od revolučního utopismu.115 Sovětský režim podle jeho 

názoru opustil své dřívější cíle revoluční transformace společnosti a postupně oživil staré 

ruské tradice a hodnoty. Rehabilitací předrevolučních dějin se stranické vedení snažilo 

stabilizovat společnost po bouřlivé první pětiletce: „Když se roku 1934 blížila k závěru 

výstavba nového režimu,“ vystihl nastalou situaci historik Malia „vedení nabylo dojmu, že 

takové znevažování minulosti je pro občany nového státu demoralizující. První socialistická 

společnost přece vděčila za svůj vznik Rusku a starý režim netvořil jen ruskou minulost, nýbrž 

i minulost naprosto nového celku, Sovětského svazu.“116 Bolševici opustili marxistické heslo, 

že dělníci nemají vlast,117 a začali prosazovat zásadu, že první socialistická společnost na 

světě má být hrdá na své dějiny. V tisku se zdůrazňovalo, že milovat svou vlast znamená znát 

a zajímat se o její historii.118 Krátce po schválení Šestakovovy učebnice v roce 1937 se 

v Pravdě začaly objevovat série článků o významných historických osobnostech ruských 

dějin a jejich vítězných bitvách jako například o Alexandru Něvském a jeho vítězství nad 

                                                           
112 FITZPATRICK, S. (ed.): Cultural Revolution in Russia, s. 168. 
113 FITZPATRICK, S.: Education and Social Mobility, s. 230. 
114 GREKOV, B.D. (red.): Protiv istoričeskoj koncepcii M.N.Pokrovskogo, s. 147-159. 
115 TIMASHEV, N.S.: The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York 1946. 
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Švédy v bitvě na řece Něvě roku 1240 a nad řádem německých rytířů v bitvě na Čudském 

jezeře roku 1242, o Petru Velikém a jeho vítězství u Poltavy roku 1709 či o ruském vojevůdci 

Michailu Kutuzovovi, který porazil Napoleona v bitvě u Borodina roku 1812.119 Rehabilitace 

ruských dějin se však netýkala celé předrevoluční historie. Záměrně byly vybírány historické 

události a osobnosti, které mohly poskytnout analogii k současným problémům.  

Pro sovětské historiky, ovlivněné Pokrovského školou, bylo velmi obtížné kladně 

hodnotit a rehabilitovat osobnosti spojené s carským režimem. O to těžší bylo, když se 

jednalo o tak rozporuplnou postavu, jakou byl Ivan Hrozný. Byli proto povoláni staří 

buržoazní historikové, kteří se podíleli nejen na sepisování nových učebnic dějepisu, ale také 

psali monografie a články o předrevolučních ruských dějinách. Jedním z nich byl profesor 

moskevské univerzity Sergej Vladimirovič Bachrušin,120 který napsal mimo jiné také kapitolu 

o Ivanu Hrozném do dvoudílné učebnice dějin SSSR pro vysoké školy, která vyšla na 

přelomu let 1939 až 1940 pod redakcí Grekova.121 Bachrušin zdůraznil kladné výsledky 

carovy domácí a zahraniční politiky, které vedly k posílení a konsolidaci silného 

centralizovaného státu. Cara vyobrazil jako vzdělance, pokrokového budovatele státu, 

schopného vojevůdce a skvělého stratéga. Kladně hodnotil hlavně Ivanovu snahu získat 

přístup k Baltskému moři, čímž podle jeho názoru dokázal své skvělé panovnické dovednosti. 

Uznal určitou psychickou nevyrovnanost Ivanovy osobnosti a násilnické sklony, ale carovu 

krutost ospravedlňoval jako legitimní odpověď na zradu bojarů a jejich neustálý odpor k jeho 

činům: „Nelze zapírat velkou vrozenou krutost Ivana IV., o níž shodně vypovídají jeho 

současníci – ruské i cizí prameny. Není však pochyb, že se tato krutost vyvinula za bojů 

s bojarstvem.“122 Opričninu Bachrušin chápal víceméně jako pozitivní reformu, která dosáhla 

definitivního zničení přežitků feudální roztříštěnosti a upevnila sjednocený ruský stát: „I přes 

mnoho temných a záporných stránek dosáhla opričnina v podstatě svého cíle. Pomohla 

upevnit centralizovaný feudální stát a v tomto smyslu byla kladným jevem.“ 123 

Z následné recenze na učebnici pro vysoké školy je patrno, jaká nejednotnost panovala 

na historické frontě ještě na počátku čtyřicátých let ohledně rehabilitace předrevolučních 

                                                           
119 Například článek o Alexandru Něvském Ledovoje pobojišče (25.8.1937) či série článků k 125. výročí vítězné 
bitvy u Borodina - Na Borodinskom pole (2.9.1937). 
120 Sergej Vladimirovič Bachrušin (1882-1950), sovětský historik. Od roku 1927 byl profesorem moskevské 
univerzity. Roku 1930 byl společně s mnoha dalšími buržoazními historiky odsouzen za údajné podílení se na 
monarchistickém spiknutí. O tři roky později byl omilostněn a rehabilitován. 
121LEBEDĚV, V.I. – GREKOV, B.D. – BACHRUŠIN, S.V.: Istorija SSSR, t. 1. S dřevnějších vremen do konca 
XVIII.v. Moskva 1939, s. 346-400; GREKOV, B.D. – BACHRUŠIN, S.V. – LEBEDĚV, V.I. (red.): Dějiny 
SSSR I: Od nejstarších dob do roku 1612. Praha 1953, s. 284-334.  
122 LEBEDĚV, V.I.: Istorija SSSR, s. 389. 
123 LEBEDĚV, V.I.: Istorija SSSR, s. 383. 
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dějin. Sovětská historička Milica Vasiljevna Nečkinovová v recenzi z roku 1940 odsoudila 

autory učebnice za příliš pozitivní zobrazení carů, které by se nemuselo setkat s pochopením 

čtenářů: „Při charakteristice carů autoři učebnice někdy sklouzli do tónu buržoazních 

historiků. Po přečtení několika kapitol čtenář může být zmaten, co vlastně způsobilo pohyb 

širokých pracujících mas, proti komu bojovali – proti hroznému, ale spravedlivému caru 

Ivanu IV., proti Petrovi – caru tesaři s mozolovitýma rukama, vinného pouze přepětím sil lidu, 

proti dobré Alžbětě, zbožné a odvážné…?“124 Je zřejmé, že marxistický výklad historie, 

odsuzující kladné zobrazování ruských carů, byl stále silný. Paradoxem je, že o čtyři roky 

později bude Bachrušin za tuto kapitolu kritizován pro nedostatečně kladné zobrazení Ivana 

Hrozného a bude obviněn z dehonestování ruské minulosti.125  

Třídílná učebnice pro střední školy pod redakcí Pankratovové byla publikována roku 

1940 a kapitolu o vládě Ivana IV. znovu napsal Bachrušin.126 Opět vyzdvihl carovy zásluhy 

na posílení silného centralizovaného ruského státu, který byl schopen bránit se vnějším 

nepřátelům, ale charakter Ivana Hrozného vyobrazil záporněji: „ Ivan IV. je v dějinách známý 

pod příjmím Hrozný. Jeho současníky udivovala především jeho krutost, která se projevovala 

od dětských let a která se rozbujela v zuřivém boji proti vzdorovitým bojarům. Boj v něm dal 

vyrůst i bolestivé podezíravosti. Ivan IV. si škodil svou nevyrovnaností a prchlivostí.“127 

Otevřeně je popisována carova krutost a utlačování lidových mas za jeho vlády: „S pomocí 

opričníků prováděl car vůči bojarům nejkrutější teror. Ivan IV. dal nelítostně popravovat své 

nepřátele, hubil vyšší vrstvy feudálů a nejenže je vyhlazoval „do kolena“, včetně malých dětí, 

ale nešetřil ani jejich sluhy a sedláky…Samoděržavný stát byl budován na úkor pracujících 

rolnických mas. Rolnictvu přinášelo samoděržaví zesílení feudálních útlaků a umožňovalo 

šlechticům připoutat sedláky ještě pevněji ke svým statkům.“128  

 Recenzenti kritizovali učebnici za nedostatečné zdůraznění Ivanovy pokrokové role ve 

vzniku centralizovaného ruského státu a v boji proti bojarům. Ohradili se proti vyzdvihování 

carovy krutosti, která podle jejich názoru byla běžná mezi evropskými panovníky 16. století: 

                                                           
124 NEČKINA, M.V.: Istorija SSSR, in: Pravda, 12.2. 1940, s. 4. 
125 ILJIN, I.V. (ed.): Novyje dokumenty o soverščanii istorikov v CK VKP(b) 1944g., in: Voprosy istorii, 1991, č. 
1, s. 195. 
126 PANKRATOVA, A.M. – BACHRUŠIN, S.V. – BAZILEVIČ, K.V. – FOCHT, A.M.: Istorija SSSR. Moskva 
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„Staří historikové – aristokratičtí (Karamzin) a buržoazní (Solovjev) - zdůrazňovali především 

popravy za Ivana Hrozného a dokonce ho označili za duševně nemocného, trpícího bludy o 

pronásledování nepřátel a označili ho za megalomana (Kovalevskij). Ale popravy se konaly 

před Ivanem Hrozným i po něm. Byly běžným jevem ve středověkém feudálním státě. Nesmíme 

zapomenout, že 16. století bylo v Anglii věkem Jindřicha VIII. a Marie Krvavé, ve Francii 

Jindřicha III. a bartolomějské noci a ve Španělsku Filipa II.“129 Tato obhajoba se později 

stala typickou pro rehabilitaci Ivana Hrozného - sovětští historikové ve svých pracích 

nepopírali, že první ruský car byl krutý, ale dodávali, že tato charakteristika byla společná 

většině evropských panovníků 16. století.  

Rehabilitace Ivana Hrozného probíhala velmi pozvolně. Dlouhou dobu chyběly přímé 

instrukce shora ohledně jeho zobrazování a sovětští historikové a umělci mu proto ve svých 

pracích nevěnovali přílišnou pozornost. Zvýšený zájem o Ivana IV. vyvstal na počátku 

čtyřicátých let v souvislosti se sovětskou anexí pobaltských republik v červnu roku 1940.130 

Stranické vedení chtělo ospravedlnit své vojenské kroky a v tisku zdůrazňovalo, že pobaltské 

země byly od nepaměti součástí staré Rusi a Sovětský svaz jako dědic velkého ruského státu 

má na toto území historický nárok.131 Připomínána byla především livonská válka, ve které se 

Ivan Hrozný snažil získat přístup k Baltskému moři dobytím Livonska, dnešního Estonska a 

Lotyšska, aby získal pro Rusko území, které mu patřilo od nepaměti. I přesto, že se mu to 

nepodařilo natrvalo, byl Ivan Hrozný vnímán a prezentován jako veliký předchůdce Petra 

Velikého, který Ivanovu snahu dokonal.   

V roce 1940 ústřední výbor strany vydal tajné instrukce o nutnosti obnovit pravdivý 

historický obraz Ivana IV., který byl údajně zkreslen aristokratickou a buržoazní 

historiografií. Původní text instrukcí se bohužel nedochoval, ale k jisté rekonstrukci 

oficiálního postoje stranického vedení ohledně Ivana Hrozného může posloužit memorandum 

vedoucího oddělení ideologie a propagandy ústředního výboru Alexandra Sergejeviče 

Ščerbakova132 z roku 1942, adresované Stalinovi.133  Přestože se memorandum týká 

především kritiky divadelní hry Alexeje Nikolajeviče Tolstého Ivan Groznyj, Ščerbakov 

                                                           
129 LEBEDĚV, V. – BUŠUJEV, S. – GENKINA, E.: Cennoje posobije po istorii SSSR, in: Bolševik, 1941, č. 2, 
s. 85-96. 
130 PERRIE., M.: The Cult of Ivan the Terrible, s. 89. 
131 KOSTYLEV, V.I.: Litěrarturnyje zametki, in: Izvestija, 19.3.1941, s. 4. 
132 Alexandr Sergejevič Ščerbakov (1901-1945), vojenský a stranický činitel, blízký Stalinův spolupracovník. 
V letech 1941-1945 byl vedoucím oddělení ideologie a propagandy ÚV SSSR. 
133 Přepis celého Ščerbakova memoranda viz BRANDENBERGER, D. - PLATT, K.M.F. (ed.): Epic 
Revisionism: Russian History and Literature as Stalinist Propaganda. Madison 2006, s. 180-187. Zkrácená 
verze viz ARTIZOV, A. – NAUMOV, O.: Vlasť i chudožestvennaja intelligencija: Dokumenty CK RKP(b) – 
VKP(b), VČK – OGPU – NKVD o kulturnoj politike 1917-1953 gg. Moskva 1999, s. 478-479. 
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v něm jasně vyjádřil požadavky stranického vedení na zobrazování Ivana Hrozného: „Ivan byl 

vynikající politickou postavou Ruska v 16. století. Dokončil zřízení centralizovaného státu, 

pokrokovou snahu započatou již Ivanem III. Ivan IV. v podstatě ukončil feudální roztříštěnost 

země a úspěšně potlačil odpor představitelů feudálního řádu. Neexistuje doslova jediný aspekt 

domácí politiky, od financí až po armádu, který by nebyl podroben revizi či reorganizaci 

během této doby (reformy dvora, církevní reformy, restrukturalizace ústřední administrativy, 

vytvoření nové armády, zavedení nových zbraní atd.). Sám Ivan IV. byl jedním 

z nejvzdělanějších mužů své doby a zastáncem rozsáhlého šíření vzdělanosti. Nadšeně 

podporoval takové pokrokové snahy jako zavedení knihtisku do Ruska. Všechny tyto reformy 

se setkaly s intenzivním odporem ze strany feudálů…Ivan Hrozný byl donucen sáhnout 

k tvrdým opatřením, aby zničil feudální dědičná privilegia bojarů. Byl nositelem 

nejpokročilejších myšlenek o správě státu ve své době. Spásu Ruska viděl ve zformování 

silného centralizovaného ruského státu. Byl vynikajícím vojenským vůdcem a osobně vedl 

vojáky na Kazaň a Astrachaň. V zahraniční politice osvědčil své skvělé diplomatické 

dovednosti. Pouze jeho silná vůle a vynikající politické schopnosti mu dovolily překonat velké 

obtíže během čtvrt století trvající livonské války. Navzdory odporu, zradě feudálů a 

obrovským výdajům na prostředky, se ruský stát pod vedením Ivana Hrozného dostal na 

přední místo mezi nejmocnější evropské státy… Aristokratičtí a buržoazní historikové nebyli 

schopni historicky správně pochopit Ivanovu energickou a mnohostrannou činnost při 

vytváření a posilování centralizovaného ruského státu, v překonávání zastaralé minulosti a ve 

zvýšení mezinárodní prestiže Ruska. Navíc se ve svých prácích šikovně vyhnuli jakékoli 

zmínce o jeho pokrokových činech. V charakterizaci Ivana IV. značný počet historiků 

nespravedlivě zdůrazňoval pouze krutost a bezcitnost jeho opatření proti bojarům.“ 

Ščerbakovo memorandum, ve kterém byl Ivan Hrozný popisován pouze v superlativech jako 

veliký reformátor a osvícenec, který šířil vzdělanost (knihtisk), úspěšný politik, diplomat a 

vojevůdce, je jediným známým důkazem o přímé účasti stranického vedení na rehabilitaci 

Ivana IV.134  

Postava Ivana Hrozného se pro stranické vedení stala dokonalým prostředkem 

k vyjádření vize o slavném státu vedeném energickým a silným vůdcem, který vede zemi k 

prosperitě a nemilostně ničí její nepřátele. Takovou vizi v tehdejším Rusku ztělesňoval Stalin. 

Podobnost mezi osobností i vládou Hrozného a Stalina byly zřejmé. Kromě paralel mezi 

livonskou válkou a anexí pobaltských států především opričnina vyvolávala určité srovnávání 

                                                           
134 BRANDENBERGER, D. – PLATT, K.M.F.: Epic revisionism, s. 179. 
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se soudobou situací v sovětské společnosti, konkrétně s politickými čistkami, které probíhaly 

pod taktovkou Stalina v letech 1936-1938. V obou případech se jednalo o způsob, jak se 

vypořádat s oponenty a prosadit absolutní moc. Byly užívány stejné způsoby pronásledování, 

které postihovaly i nevinné rodinné příslušníky a přátele obviněných, probíhalo masové 

zatýkání a přesídlování. V obou případech byla snaha teror vlastenecky ospravedlnit jako 

likvidaci zrádců, kteří se snažili rozvrátit ruskou zemi. Tvrzení amerického historika Roberta 

C. Tuckera, že Ivan Hrozný sloužil Stalinovi jako vzor k uskutečnění velké čistky,135 je dle 

mého názoru nepravděpodobná a neexistují pro to žádné věrohodné důkazy. Rehabilitace 

Ivana Hrozného byla součástí obecné rehabilitace předrevolučních dějin ve druhé polovině 

třicátých let a neměla v prvé řadě ospravedlnit probíhající čistky. Navíc Ivan Hrozný nebyl 

jedinou historickou postavou, ke které Stalin shlížel. Obecně se velmi o historii zajímal a ve 

svých proslovech, pracích či rozhovorech na ni často odkazoval. Byl vášnivým čtenářem a ve 

své knihovně měl mnoho knih s historickou tématikou, do kterých si vpisoval poznámky a 

podtrhával důležité pasáže.136 Zajímal se o dějiny válečnictví a diplomacie, ale také o 

politické činy významných panovníků a o úspěchy vojevůdců ruských i světových dějin jako 

například Alexandra Něvského, Dmitrije Donského, Alexandra Suvorova, Michaila 

Kutuzova, Maljutu Skuratova, Petra I. či Napoleona. Samozřejmě dával přednost takovým 

historickým osobnostem, které se pro něj mohly stát vzory. Ruský historik Grigorij 

Davydovič Burděj ve Stalinově zálibě v historii viděl snahu „využít historickou zkušenost k 

upevnění svého vlastního vysokého postavení a k ospravedlnění svého vlastního jednání jako 

představitele neomezené nejvyšší moci podle toho, jak tomu bylo v minulosti.“137 Přesto Stalin 

jakékoli historické paralely odmítal. V rozhovoru s německým spisovatelem Emilem 

Ludwigem v prosinci roku 1931 popřel, že by byl pokračovatelem díla Petra Velikého: „V 

žádném případě. Dějinné paralely jsou vždycky ošemetné. Tato paralela je nesmyslná.“ V té 

době chápal stále Petra Velikého jako utlačovatele znevolněného rolnictva: „Petr vykonal 

velmi mnoho pro vytvoření a upevnění národního státu statkářů a obchodníků…To se dělo na 

úkor nevolného rolnictva, z něhož dřeli kůži. Pokud jde o mne, jsem jen žákem Leninovým a 

cílem mého života je, abych byl jeho důstojným žákem…Pokud jde o Lenina a Petra Velikého, 

pak Petr Veliký byl kapkou v moři a Lenin – celý oceán.“138  

                                                           
135 TUCKER, R.C.: Stalin na vrcholu moci, s. 310-314. 
136 TUCKER, R.C.: Stalin na vrcholu moci, s. 75. 
137 BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna, s. 174. 
138 STALIN, J.V.: Spisy XIII. Praha 1953, s. 109-111. 
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Je známo, že Stalin se o Ivana Hrozného zajímal a četl Vipperovu knihu Ivan Groznyj 

z roku 1922, která se nacházela v jeho knihovně.139 Zcela jistě se proto osobně angažoval v 

rehabilitaci Ivana Hrozného, i když přímých důkazů není mnoho. Jedním z mála je například 

Stalinův příkaz odstranit ze Šestakovovy učebnice obrázek známé malby Iljy Jefimoviče 

Repina140 Ivan Groznyj i syn jego Ivan z roku 1885, na které je Ivana Hrozný zachycen, jak 

objímá svého syna Ivana Ivanoviče, kterého právě smrtelně zranil v nekontrolovatelném 

výbuchu hněvu.141 Jen málo se dochovalo Stalinových přímých vyjádření o Ivanu Hrozném, a 

to většinou ve formě vzpomínek Stalinových současníků. Například ruský skladatel Tichon 

Nikolajevič Chrennikov142 ve svých memoárech zachytil neobvyklý rozhovorem 

s Ščerbakovem z roku 1941 ohledně připravované opery o Ivanu Hrozném. Ščerbakov mu 

řekl: „Právě jsem dorazil od Josifa Vissarionoviče. Mluvili jsme o Hrozném. Soudruh Stalin 

přikládá tomuto tématu veliký význam. Zachází s ním však jinak, než bylo interpretováno 

doposud. I přes skutečnost, že cara Ivana nazývali Hrozným a tato přezdívka se udržela, 

soudruh Stalin se domnívá, že nebyl dostatečně hrozným. Protože na jednu stranu likvidoval 

své protivníky, ale na druhou stranu se hned poté kál a prosil Boha za odpuštění. Když byl ve 

stavu kajícnosti, jeho protivníci znovu sesbírali síly proti němu a znovu povstali, Hrozný se 

s nimi musel znovu vypořádávat atd. A tak proti svým protivníkům musel vést neustálé a 

vytrvalé boje a zničit je, když bránili rozvoji státu. Takový je postoj soudruha Stalina.“143 Ve 

stejném duchu mluvil o několik let později samotný Stalin na setkání se 

Sergejem Michajlovičem Ejzenštejnem144 a Nikolajem Konstantinovičem Čerkasovem145 za 

účasti Ždanova a Vjačeslava Michajloviče Molotova.146 Jednalo se o schůzi, která se 

uskutečnila v únoru 1947 v Kremlu a týkala se zakázání druhého dílu Ejzenštejnova filmu o 

                                                           
139 ILIZAROV, B.S.: Tajný život Stalina: Podle materiálů z jeho knihovny a tajných archivů. Olomouc 2005, s. 
58. 
140 Ilja Jefimovič Repin (1844-1930), ruský malíř a sochař.  
141BRANDENBERGER, D. - PLATT, K.M.F.: Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: 
Rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin, in: The Russian Review, Oct. 1999, vol. 58, n. 4, s. 637. 
142 Tichon Nikolajevič Chrennikov (1913-2007), ruský skladatel a politik. V letech 1948-1991 byl prvním 
náměstkem Svazu skladatelů SSSR. 
143 RUBCOVA, V.: Tak eto bylo: Tichon Chrennikov o vremeni i o sebe. Moskva 1994, s. 110. 
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 Sergej Michajlovič Ejzenštejn (1898–1948), významný sovětský režisér. Mezi jeho neznámější díla patří film 
Křižník Potěmkin (1925). 
145 Nikolaj Konstantinovič Čerkasov (1903-1966), sovětský divadelní a filmový herec. Roku 1953 publikoval 
svou autobiografickou knihu Zapiski sovětskogo aktěra, ve které popisoval své herecké zkušenosti a vzpomínal 
na spolupráci s Ejzenštejnem. Zajímavostí je, že v této knize byl poprvé popsán průběhu schůzky mezi 
Čerkasovem, Stalinem, Molotovem, Ždanovem a Ejzenštejnem z února roku 1947. Tento zápis zůstával dlouhou 
dobu jediným svědectvím o daném setkání. 
146 Vjačeslav Michajlovič Molotov (1890-1986), sovětský politik. V letech 1930-1941 byl předsedou Rady 
lidových komisařů, v letech 1941-1957 náměstkem Rady lidových komisařů a v letech 1939-1949 ministrem 
zahraničí.  
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Ivanu Hrozném, ve kterém Čerkasov hrál hlavní roli.147 Stalinovi se nelíbilo, jak Ejzenštejn ve 

svém filmu zobrazil cara a radil mu, nebo spíše nařizoval, jaké změny by měl ve filmu udělat: 

„Trochu toho o historii vím. Špatně jste zobrazili opričninu. Opričnina – to bylo královské 

vojsko. Na rozdíl od feudální armády, která mohla kdykoli svinout prapory a odejít z války, to 

byla regulérní, progresivní armáda. Vy jste opričníky zobrazil jako Ku-Klux-Klan… Car se 

podle vás podobá spíš Hamletovi, je nerozhodný. Všichni mu napovídají, co má dělat, ale on 

sám nerozhoduje… Car Ivan byl velký a moudrý vládce a kdybych ho měl srovnat s Ludvíkem 

XI. (četli jste o Ludvíkovi XI., který připravil půdu pro absolutismus Ludvíka XIV.?), pak Ivan 

stojí o deset tříd výš. Jeho moudrost spočívala v tom, že trval na národním hledisku a 

nepouštěl cizince do země. Chránil zemi před pronikáním cizích vlivů. V tomto směru jsou ve 

zpodobnění Ivana Hrozného odchylky a nepřesnosti. Petr Veliký byl také velký vládce, ale měl 

příliš liberální vztah k cizincům, příliš otevřel bránu do země a připustil vliv cizinců na chod 

země, dopustil poněmčování Ruska. To platí ještě více o Kateřině a i o dalších. Cožpak byl 

dvůr Alexandra I. ruským dvorem? Cožpak byl dvůr Mikuláše I. ruským dvorem? Ne. Byly to 

německé dvory… Ivan Hrozný byl více národní car, prozíravý, nedopustil, aby cizí vlivy 

ovlivňovaly Rusko, ale Petr – otevřel bránu do Evropy a vpustil mnoho cizinců.“148 Jak 

upozornil už Ščerbakov, Stalin se domníval, že Ivan nebyl během své vlády dostatečně 

krutým: „Ivan Hrozný někoho zavřel a potom se dlouho kál a modlil se. Bůh se mu míchal do 

práce… Bylo třeba, aby byl ještě rozhodnější… Jednou z chyb Ivana Hrozného bylo, že 

nezlikvidoval pět hlavních feudálních rodin. Kdyby zničil těch pět bojarských rodin, pak by 

nebylo smuty.“149 Ze Stalinových slov je patrné, že hlavní věc, kterou se od Ivana Hrozného 

naučil, bylo, že nadměrná přecitlivělost a mírnost může ohrozit postavení vůdce a poškodit 

stát. Stalin viděl v Ivanovi vzor silného panovníka a schopného vojevůdce, který dokázal 

zkonsolidovat svou moc sice krutými, ale účinnými a nezbytnými praktikami: „Ivan Hrozný 

byl opravdu krutý. Ukázat, že byl krutý, je možné, ale je třeba ukázat, proč byl krutý.“ 

V rozhovoru Stalin také zcela jasně poukázal na propojenost předrevolučních a sovětských 

                                                           
147 Zápis rozhovoru byl proveden na žádost Bolšakova. Zapsal ho blízký přítel Ejzenštejna, Boris Agapov, podle 
slov Čerkasova a Ejzenštejna, kteří zápis poté i podepsali. Záznam rozhovoru viz МАRJAMOV, G.: Kremlevskij 
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filmové obrazy zla. Praha 2009, s. 130-135; TAYLOR, R. (ed.): Sergei Eisenstein Selected Works: Writings, 
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148 Tato pasáž, ve které Stalin chválí Ivana Hrozného za to, že byl národním carem a nedopustil, aby do Ruska 
pronikaly cizí vlivy, zcela jasně zrcadlí dobu, ve které se rozhovor uskutečnil. Roku 1947 probíhala v Sovětském 
svazu kampaň proti západním vlivům v kultuře a vědě. 
149 Stalin myšlenku o pěti bojarských rodech odvodil z klasické ruské hry Car Fjodor Ivanovič, jejímž autorem 
je Alexej Konstantovič Tolstoj (1817-1875). Jedna postava ve hře říká, že Ivan Hrozný tím, že zemřel, předal 
Rus pěti bojarům. (TUCKER, R.C.: Stalin na vrcholu moci, s. 312.) 
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dějin, když Ivana Hrozného označil za předchůdce Lenina: „Ke znamenitým opatřením, která 

Ivan Hrozný nařídil, bylo zavedení vládního monopolu na zahraniční obchod. Ivan Hrozný 

byl první, kdo tento monopol zavedl, Lenin byl druhý.“ 

Po uchopení politické moci Stalin vystupoval nejdříve jako bolševický revoluční 

vůdce, který opovrhoval dějinami carského Ruska. Ve druhé polovině třicátých let přijal roli 

vůdce ruského národa a dědice velkých ruských dějin, které sahaly až do dob prvních ruských 

knížat. Důvodem změny jeho přístupu k dějinám a zavržení Pokrovského marxistického 

výkladu dějin byla především svízelná mezinárodní situace, ve které se Sovětský svaz 

nacházel. Byl ohrožován ze strany nacistického Německa i Japonska a potřeboval posílit 

vlastenectví mezi lidmi. Dalším důvodem mohl být také fakt, jak poukázal spisovatel Anatolij 

Naumovič Rybakov, že odmítáním role jedince v dějinách by byla zároveň odmítána i 

Stalinova úloha v dějinách strany a Ruska.150 Již roku 1931 se Stalin snažil vyvrátit, že by 

marxismus popíral úlohu vynikajících osobností v historii nebo že by dějiny nebyly tvořeny 

lidmi,151 a o tři roky později již otevřeně vyzýval historiky, aby opustili schematičnost a 

abstraktní sociologické pojmy při psaní historie a zaměřili se na významné osobnosti dějin.152 

Snažil se upozornit na kontinuitu carského a sovětského státu, kdy například roku 1937 při 

soukromém setkání stranických předáků u příležitosti výročí Říjnové revoluce upozornil na 

to, že ruští carové udělali jednu dobrou věc, a to že vybudovali obrovský stát, který nyní 

bolševici zdědili.153 Přesto v kapitole O dialektickém a historickém materialismu, kterou 

napsal roku 1938 do knihy Dějiny Všesvazové komunistické strany (bolševiků), uvedl, že 

„historická věda, chce-li být skutečnou vědou, nemůže omezovat dějiny společenského vývoje 

na skutky králů a vojevůdců, na činy dobyvatelů a podmanitelů států, nýbrž musí především 

věnovat pozornost dějinám výrobců materiálních statků, dějinám pracujících mas, dějinám 

národů… Nejpřednějším úkolem historické vědy je prozkoumat a objevit zákony výroby, 

zákony rozvoje produktivních sil a výrobních vztahů, zákony hospodářského vývoje 

společnosti.“154 Tento marxistický výklad historie napsal v době, kdy vrcholila kampaň za 

rehabilitaci předrevolučních dějin.  

Po útoku Německa na Sovětský svaz 22. června roku 1941 sovětská vlastenecká 

propaganda zesílila. Důraz byl kladen na válečná vítězství a významné osobnosti ruských 
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151 STALIN, J.V.: Spisy XIII., s. 110. 
152 O prepodavanii graždanskoj istorii v školach SSSR, in: Pravda, 16.5.1934, s. 1; STALIN, J.V.: ÚV VKS(b) – 
O otázkách historie, s. 24-25. 
153 DIMITROV, G.: Dněvnik (9 mart 1933 – 6 fevruari 1949). Sofija 1997, s. 128-129. 
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dějin. Odkazováním na statečnost a hrdinství předků se utužovala morálka ruského vojska a 

zároveň se posilovalo vlastenectví mezi lidmi.155 „To není poprvé,“ připomněl Molotov ve 

svém projevu v den německého útoku „co naši lidé čelí arogantním nepřátelským vetřelcům. 

Před mnoha lety odpověděli naši lidé na Napoleonovu kampaň proti Rusku vlasteneckou 

válkou a Napoleon byl poražen. Totéž se stane, když Hitler uskuteční svou proklamovanou 

kampaň proti naší zemi. Rudá armáda a všichni naši lidé znovu povedou vítěznou 

vlasteneckou válku za svou vlast, čest a svobodu.“156 Do popředí obecného zájmu se dostalo 

téma vlasti a její hrdinné vojenské minulosti.  

Před postupující německou armádou byli na podzim roku 1941 členové Institutu 

historie Akademie věd SSSR evakuováni do Taškentu. Začali působit na Středoasijské státní 

univerzitě, kde často pořádali přednášky, besedy a diskuze. V červnu 1942 se v Taškentu 

například uskutečnila beseda na téma Ivan Groznyj i jego vremja.157 S referátem Borba Ivana 

Groznogo s izmennoj i projekt intervencii v Moskovskoje gosudarstvo zde vystoupil Vipper. 

Časopis Istoričeskij žurnal, který o průběhu besedy informoval veřejnost, uvedl, že všichni 

účastníci diskuze jednomyslně uznali vysokou kvalitu Vipperovy práce, která otevřela nové 

možnosti zkoumání Ivanovy vlády.158 Ve skutečnosti, jak uvádí historik Burděj na základě 

archivních dokumentů, ne všichni přítomní historikové s Vipperovým zidealizovaným 

obrazem Hrozného souhlasili.159 Oficiálně však byla Vipperova práce prezentována jako vzor 

závazný pro všechny historiky i umělce, zabývajícími se vládou Ivana IV. Ještě roku 1933 

Nečkinovová o Vipperovi napsala, že ve své monografii Ivan Groznyj „vytvořil 

kontrarevoluční apoteózu Ivana jako autokratického diktátora, historické téma s přímou 

výzvou k boji proti bolševismu.“160 V souvislosti s rehabilitací předrevolučních dějin se názor 

na Vipperovu práci radikálně změnil a roku 1939 byli Vipper společně s Platonovem 

chváleni, že „v opričnině správně viděli významnou reformu držby půdy, která měla veliký 

vojenský význam. Krvavý teror, spojený s vymýcením bojarské zrady, nesprávně zastínil 

současníkům i mnohým dalším význam opričniny.“161 Ve čtyřicátých letech se pak Vipperovo 

jméno stalo definitivně synonymem stalinské historiografie.162 Jeho práce natolik splňovala 

                                                           
155 Více viz BRANDENBERGER, D.: National Bolshevism, s. 115-182. 
156 Pravda, 23.6.1941, s. 1. 
157 BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna, s. 187. 
158 PREBTEČENSKIJ, A.: V Institutě istorii Akademii nauk SSSR (Taškent), in: Istoričeskij žurnal, 1942, č. 10, 
s. 137-139. 
159 BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna, s. 187. 
160 ŠMIDT, O. Ju. (red.): Bolšaja sovětskaja enciklopedija, t. 27. Moskva 1933, s. 327-329. 
161 ŠMIDT, O. Ju. (red.): Bolšaja sovětskaja enciklopedija, t. 43. Moskva 1939, s. 226-228. 
162 PERRIE., M.: The Cult of Ivan the Terrible, s. 12. 
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požadavky strany na rehabilitaci Ivana Hrozného, že během války byla dvakrát znovu vydána, 

čímž stranické vedení dalo jasně najevo, jak si představuje zobrazování Ivana Hrozného 

na historické i umělecké frontě.163  

První válečné vydání monografie Ivan Groznyj vyšlo roku 1942 v Taškentu. V jeho 

úvodu autor uvedl, že nové materiály a práce sovětských historiků, které se objevily 

za posledních dvacet let, ho vedly k vydání rozšířené verze jeho původní práce z roku 1922. 

S potěšením dodal, že základní propozice jeho původní práce zůstaly i po dvaceti letech 

neotřeseny a dostalo se jim potvrzení v bádání předních sovětských historiků. Druhé válečné 

vydání monografie Ivan Groznyj vyšlo o dva roky později v Moskvě. Obě nová vydání se 

v mnohém lišila od prvního. Některé změny jsou patrné na první pohled jako například citace 

Stalina a Karla Marxe nebo nová kapitola s názvem Borba s izmennoj, která byla upravenou 

verzí Vipperova referátu, předneseného na semináři v Taškentu. V nové kapitole se Vipper 

zabýval historickými prameny, které byly nedávno poprvé vydány,164 konkrétně 

korespondencí Ivana Hrozného s Vasilijem Grigorjevičem Grjaznym165 a zprávami Heinricha 

von Stadena166 a Alberta Schlichtinga167 o jejich pobytu v Moskvě za Ivanovy vlády. Podle 

Vipperova názoru všechny tyto historické materiály definitivně potvrdily, že proti Ivanovi IV. 

skutečně existovalo spiknutí, podporované ze zahraničí. Upozorněním na existenci bojarského 

spiknutí proti carovi chtěl Vipper především vyvrátit tezi o Ivanově bezdůvodné krutosti.  

Méně viditelné změny ve válečných vydáních lze nalézt v samotném textu, kde určité 

pasáže byly upraveny či zcela vynechány. Zatímco v prvním vydání se například Vipper 

nevyhýbal otevřenému popisu temných stránek carovy osobnosti, v dalších vydáních se 

objevily jen vyhýbavé poznámky: „Bezpochyby Ivan IV. kvůli své nespoutané povaze byl 

příliš vášnivý v boji se svými bývalými důvěrnými rádci.“168 Ve vydání z roku 1944 byla tato 

pasáž zmírněna: „Je možné připustit, že Ivan IV. byl příliš vášnivý v boji se svými bývalými 

                                                           
163 Roku 1947 Vipperova práce o Ivanu Hrozném dokonce vyšla v angličtině: VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. 
Moscow 1947. 
164 Roku 1924 historik Petr Alexejevič Sadikov vydal kompletní korespondenci Ivana Hrozného s Vasilijem 
Grjazným jako dodatek ke svému článku Car i opričnik. Roku 1925 vydal Ivan Ivanovič Polosin  Stadenovy 
zápisky o moskevském státě. (POLOSIN, I.I. (ed.): O Moskve Ivana Groznogo: Zapiski Němca-opričnika. 
Moskva 1925). Zprávu Alberta Schlichtinga publikoval Alexandr Justinovič Malein roku 1934. (MALEIN, A.I. 
(ed.): Novoje izvestije o Rossii vremeni Ivana Groznogo: Skazanije Alberta Šlichtinga. Leningrad 1934.).  
165Vasilij Grigorjevič Grjaznyj (?), ruský šlechtic, sloužil v carově opričnině. Během tatarského zajetí vedl 
korespondenci s Ivanem Hrozným o propuštění.  
166 Heinrich von Staden (1542 – po 1576), německý šlechtic, který v letech 1564-1576 pobýval v Rusku a sloužil 
v Ivanově opričnině. Po návratu do své vlasti napsal mnoho spisů o moskevském státě.  
167Albert Schlichting (?), německý voják, který roku 1564 upadl do ruského zajetí, kde se poté stal tlumočníkem 
carova osobního lékaře. Po svém návratu do Litvy napsal roku 1570 traktát o svém pobytu v Rusku.   
168 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1922, s. 57. 
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důvěrnými rádci.“169 Ve válečných vydáních se Vipper ze všech sil snažil ospravedlnit 

negativní rysy Ivanovy vlády. Jednou z nejtemnějších bylo zničení Novgorodu v roce 1570, 

kdy bylo zabito mnoho obyvatel města. Zatímco v prvním vydání Vipper otevřeně připustil 

nepřiměřenost carova potrestání Novgorodu za zradu: „Ohledně masakru v Novgorodě roku 

1570 Hrozný daleko předčil míru nápravného pokárání, pokud bylo vůbec nutné,“170 ve 

válečných vydáních se tato pasáž zcela vytratila a Vipper masakr v Novgorodu označil za akci 

provedenou opričninou bez Ivanova souhlasu a kronikáře Novgorodu, kteří psali o hrůzách 

pogromu, obvinil z přehnané zaujatosti proti Ivanovi. Všichni popravení byli podle Vippera 

skutečnými zrádci, kteří se snažili odstranit cara a zničit územní integritu a nezávislost Ruska.  

Vipper nejvýrazněji ze všech historiků porovnával ruskou minulost 16. století se 

sovětskou současností a hledal mezi nimi možné paralely. Nejen že tvrdil, že Ivan vytvořil 

moskevský stát jako prototyp mnohonárodnostního Sovětského svazu, ale také prohlašoval, že 

plán Heinricha von Stadena na dobytí Ruska, prezentovaný v habsburské monarchii v roce 

1578, byl ve skutečnosti proroctvím a plánem do budoucna, který nyní inspiroval nacisty 

pokusit se dobýt a porobit Slovany na Východě.171 Vipper upozornil, že Stadenovy zápisky, 

které osočují Rusy z nevědomosti, barbarství a neschopnosti bránit svůj stát, byly po svém 

vydání v Německu roku 1930 velmi kladně přijaty a pro nacisty se staly velmi aktuálními. 

Vipper však zdůraznil, že „zlomyslný mýtus o neschopnosti ruského lidu bránit svou vlast je 

vyvrácen Velkou vlasteneckou válkou a rozptýlen hrdinskou Rudou armádou.“172 V celé 

Vipperově práci je patrný vlastenecký patos, odpovídající době, ve které autor svou práci 

upravoval. Aktuálnost německého nebezpečí byla patrná i v recenzi historika Sergeje 

Pokrovského na vydání knihy Ivan Groznyj z roku 1942, který vychvaloval Vippera za 

prezentování Ivana Hrozného v kontextu světových dějin: „ Ve své práci Vipper nabízí skvělou 

esej o činech Hrozného i o sjednocení ruského státu za jeho vlády na pozadí mezinárodní 

historie. Takováto historická charakteristika dala profesoru Vipperovi možnost ukázat 

Hrozného jako velikého státníka, vyjímajícího se mezi svými vrstevníky, západními panovníky. 

Ukazuje Ivana jako pokračovatele Ivana III. stejně jako předchůdce Petra I.“ Na konci 

recenze byla zdůrazněna odhodlanost ruského národa k boji: „Potomci německých vetřelců 

                                                           
169 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1944, s. 61. 
170 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1922, s. 70. 
171 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1944, s. 159. 
172 VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Moskva 1944, s. 154-156. 
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budou odraženi velkou silou mocné sovětské moci, zničí je navždy národ říjnové revoluce pod 

geniálním velením Stalina.“173 

Během Velké vlastenecké války vydal Vipper ještě další dvě publikace o Ivanu 

Hrozném. Krátce po svém návratu ze střední Asie uspořádal v Moskvě 17. září 1943, a 

následně i v dalších městech, přednášku o Ivanu Hrozném, která byla ještě téhož roku 

publikována jako krátká studie.174 O dva roky později vydal malou brožuru, která měla sloužit 

jako příručka učitelům při přednáškách o Ivanově vládě.175 

Dalšími sovětskými historiky, kteří v této době napsali monografii o Ivanu Hrozném, 

byli Sergej Vladimirovič Bachrušin a Ivan Ivanovič Smirnov.176 Bachrušin byl nejen autorem 

monografie Ivan Groznyj, poprvé vydané roku 1942 a znovu roku 1945, ale také řady článků 

a studií o Ivanu Hrozném.177 Nabídl pozitivní obraz Ivana IV., ale nesrovnával jeho dobu se 

Stalinovou, jako tomu bylo u Vippera, a nelíčil cara jako ideálního vůdce a prototyp Stalina. 

Bachrušin ukázal větší zdrženlivost ve svém hodnocení: „Krutost Ivana nebyla jen výstřelkem 

psychicky nevyrovnaného člověka, který ho dovedl k vraždě jeho vlastního syna v záchvatu 

vzteku. Krutost byla také vědomě prováděnou metodou politického boje, který byl 

nevyhnutelným za daných historických okolností.“178 Hojně odkazoval na lidové písně, které 

měly dokázat oblíbenost prvního ruského cara u obyčejných lidí, a prezentoval Ivana jako 

lidového cara, jehož reformy zajistily pořádek v zemi a „setkaly se s horlivou podporou 

ruského lidu.“ 179 Ke stranické idealizaci Ivana Hrozného měl řadu výhrad, ale vyzdvihl Ivana 

jako pokrokového budovatele velkého ruského státu, jehož formování bylo zahájeno za vlády 

Ivana III.: „Nepotřebujeme idealizovat, zakrývat negativní aspekty jeho osobnosti a činů. 

Výsledky budování státu, které Ivan uskutečnil, se staly patrné až třicet let po jeho smrti, kdy 

ruský stát, upevněný a sjednocený do jednoho mocného celku, nejen úspěšně odrazil 

zahraniční intervenci, ale také napomohl budoucímu rozvoji. Navzdory radikální povaze 

proměn, uskutečněných Ivanem, a navzdory všem popravám a trestům, které tento hrozný car 

vykonal, stát, který vytvořil, nebyl stále ještě absolutní monarchií… Výstavba absolutismu, 
                                                           
173 POKROVSKIJ, S.: Vipper, R. – Ivan Groznyj, in: Istoričeskij žurnal, 1943, č.3/4, s. 90-95.  
174VIPPER, R.Ju.: Ivan Groznyj. Stěnogramma publičnoj lekcii akad. Vipper R.Ju., pročitajemoj 17 sentjabra 
1943 goda v Kolonnom zale Doma Sojuzov v Moskvě. Moskva 1943. (Vipper přednášel od října do prosince 
1943 také na mnoha jiných místech viz BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna, s. 237.) 
175 VIPEER, R.Ju.: Ivan IV. V pomošč lektoru. Moskva 1945. 
176 Ivan Ivanovič Smirnov (1909-1965), sovětský historik. Ve svých pracích se zabýval především středověkými 
dějinami Ruska. 
177 Ivan Groznyj, in: Bolševik, 1943, č. 13, s. 48-61; Izbrannaja rada Ivana Groznogo, in: Istoričeskije zapiski, 
1945, č. 15, s. 29-56; Moskovskoje gosudarstvo, in: Bolšaja sovětskaja enciklopedija, 1938; Ivan Groznyj v světě 
novějšich issledovanij, in: S.B.Bachrušin: Naučnyje trudy. Moskva 1954, s. 353-361. 
178 BACHRUŠIN, S.V.: Ivan Groznyj. Moskva 1945, s. 88. 
179 BACHRUŠIN, S.V.: Ivan Groznyj, s. 66. 
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kterou zahájil, byla dokončena o století později Petrem Velikým. Nemělo by se zapomínat na 

to, že Ivanovy reformy usnadnily cestu Petrovým reformám a vytvoření absolutistického 

státu.“180 Smirnovova krátká monografie Ivan Groznyj,181 vydaná roku 1944, byla napsána 

zcela v duchu stranických požadavků na zobrazování Ivana IV. Cara popisoval jako 

významného státníka a ochránce ruského národa, při čemž se často odvolával na předešlé 

práce Vippera a Bachrušina.  

Na konci války se mezi historiky objevily spory o dalším směřování sovětské 

historiografie - zda se vrátit k ortodoxnímu marxistickému výkladu dějin a překonat extrémní 

patriotismus, který vznikl v posledních letech, nebo pokračovat ve vlastenecké rehabilitaci 

dějin. Spory měla vyřešit schůze stranického vedení se sovětskými historiky, která se konala 

od května do července 1944 v Moskvě pod předsednictvím Ščerbakova.182 Tématem byla 

především idealizace předrevolučních ruských dějin v pracích sovětských historiků. 

Bachrušin vystoupil s kritikou přehnaného kladného hodnocení významných historických 

osobností a přehlížení role lidových mas v dějinách: „Kvůli uznání velké role ruského národa 

došlo k zidealizování celé naší minulosti, a to dělat nelze, nemůže se narušovat historická 

pravda… Nelze zavírat oči před negativními stránkami carské koloniální politiky a zamlčovat 

nebo přikrášlovat její temné stránky, protože je to nehistorické.“183 O Ivanu Hrozném se na 

schůzi zmínilo několik předních odborníků na ruské dějiny středověku, kteří shodně 

kritizovali zidealizovaný obraz cara v uměleckých pracích. Například historik Nikolaj 

Leonidovič Rubinštejn kritizoval idealizování některých temných stránek carismu, které bylo 

podle jeho názoru patrné zejména v uměleckých pracích o Ivanu Hrozném od Tolstého a 

Ejzenštejna.184 Bazilevič vystoupil v podobném duchu jako Rubinštejn. Zásluhou sovětských 

historiků podle jeho názoru bylo, že Ivana ukázali jako vynikajícího panovníka, kterému 

přináleží veliká zásluha v boji za jednotu státu, za vyřešení historických problémů, které stály 

před ruským národem, ale zároveň upozornil na přehnané idealizování obrazu Hrozného, 

                                                           
180 BACHRUŠIN, S.V.: Ivan Groznyj, s. 89-90. 
181 SMIRNOV, I.I.: Ivan Groznyj. Leningrad 1944.  
182 Jedním z pramenů, který informuje o průběhu schůze historiků a ústředního výboru, je dochovaná krátká esej 
Pankratovové Zapiski o mojich vpečatlenijach i vyvodach po povodu sověščanija istorikov v CK VKP(b), které 
byly ve zkrácené verzi publikovány roku 1988 v časopisu Voprosy istorii. (IVANOV, F.Ju. (ed.): Pisma Anny 
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183 IVANOV, F.Ju. (ed.): Pisma Anny Michajlovny Pankratovoj, s. 60-61. 
184 AMIANTOV, Ju.N. (ed.): Stěnogramma sověščanija, č.3, s. 96. 
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zejména v umělecké literatuře, která často byla v rozporu s poznatky historické vědy.185 Spor 

historiků o další směřování sovětské historiografie skončil neurčitě. Ačkoli stranické vedení 

nechalo sepsat několik rezolucí o výsledku schůze, veřejně žádné rozhodnutí ani směrnice 

nevydalo.186  

Vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce dalo vzniknout myšlence jeho 

kulturní a politické nadřazenosti nad Západem. Roku 1946 začala v sovětské kultuře kampaň 

proti západním vlivům, konkrétně proti kapitalistické dekadenci, formalismu, americkému 

imperialismu, kosmopolitismu a buržoaznímu objektivismu. Hlavním tvůrcem této kampaně 

se stal Ždanov, který byl po válce Stalinem pověřen řízením sovětské kulturní politiky. Boj 

proti kosmopolitismu začal také v sovětské historiografii. Na konci čtyřicátých let se konalo 

několik schůzí stranického vedení s historiky, jejichž hlavním účelem bylo bezpodmínečné 

podřízení historiků i vědeckého výzkumu politickým cílům a požadavkům vládnoucí 

strany.187 Mezi historiky, kteří byli obviněni z buržoazního objektivismu a kosmopolitismu, 

buržoazních metod falzifikace dějin,188 byl profesor Štěpán Borisovič Veselovskij,189 který po 

celou dobu vystupoval proti idealizaci Ivana Hrozného a jeho opričniny v sovětské 

historiografii. Protože jeho práce o Ivanu Hrozném byly často v rozporu se standardní 

stalinistickou interpretací opričniny, většina z nich byla vydána až po jeho smrti roku 1963.190 

Mezi jeho první práce o Ivanově vládě patří článek Sinodik opalnych carja Ivana kak 

istoričeskij istočnik z roku 1940,191 ve kterém Veselovskij shromáždil veškeré informace o 

obětech carova teroru a na základě mnoha historických pramenů vyvrátil, že by opričnina byla 

progresivní reformou cíleně namířenou proti bojarům.192 Snažil se překonat zjednodušování 

historického výkladu stalinské historiografie a během svého bádání zkoumal nejrůznější 

historické prameny.193 Ještě podrobněji se opričnině věnoval ve svém článku z roku 1946 

Učrežděnije opričnogo dvora v 1565 godu i otmena ego v 1572 godu.194 Uznával, že Ivan 

                                                           
185 AMIANTOV, Ju.N. (ed.): Stěnogramma sověščanija, č.5/6, s. 79. 
186 BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna, s. 158. 
187 SHTEPPA, K.F.: Russian Historians and the Soviet State, s. 381. 
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191 VESELOVKSIJ, S.B.: Sinodik opalnych carja Ivana kak istoričeskij istočnik, in: Problemy istočnikověděnija, 
1940, č. 3. 
192 Burděj uvádí, že při porovnávání textů tohoto článku z roku 1940 s jeho vydáním z roku 1963 se ukázalo, že 
v roce 1940 cenzor vyškrtl asi 15 stránek, které nejpodrobněji popisovaly násilnosti a teror Ivanovy vlády. 
(BURDĚJ, G.D.: Istorik i vojna, s. 189.) 
193 KOBRIN, V.B. – JAKOVLEV, K.A.: S.B.Veselovskij: Žizň, dějatělnosť, ličnosť. Moskva 1989. 
194 Učrežděnije opričnogo dvora v 1565 godu i otmena ego v 1572 godu, in: Voprosy istorii, 1946, č. 1, s. 86-
104. 
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Hrozný byl sice významným, ale zároveň krutým tvůrcem centralizovaného státu. Kritizoval 

interpretaci opričniny jako pokrokové státní reformy a přiklonil se ke Ključevského koncepci 

opričniny jako bezvýznamného carova teroru, který byl namířen nikoliv proti bojarské třídě 

jako celku, ale proti jednotlivcům z řad bojarů i rolníků. Veselovského konzistentně negativní 

hodnocení osobnosti a vlády Ivana Hrozného mohlo být příčinou toho, že byl obviněn 

z kosmopolitismu. V říjnu 1948 se sešel akademický koncil Institutu historie, aby 

prodiskutoval kritiku Veselovského. Bachrušin, srovnávaje názory Veselovského s názory 

Solovjeva a Ključevského, ho obvinil nejen z nemarxistického výkladu dějin a oživení 

buržoazních názorů na opričninu, ale také z nevlasteneckého postoje, protože ve svých 

studiích odkazoval na práce západních učenců.195 V roce 1947 bylo Veselovskému ještě 

dovoleno vydat jeho stěžejní práci Feodalnoje zemljevljaděnije v severo-vostočnoj Rusi, ale 

po roce 1948 přestal publikovat.  

Ačkoli rehabilitace předrevolučních ruských dějin začala již v polovině třicátých let, 

osobnost Ivana Hrozného byla rehabilitována o několik let později v souvislosti s anexí 

pobaltských republik Sovětským svazem roku 1940. Nové učebnice dějin, vydané po 

odsouzení Pokrovského marxistického výkladu dějin, jako první reflektovaly nové stranické 

požadavky na zobrazování významných osobností a událostí ruské minulosti, ale v případě 

Ivana Hrozného nepodaly zcela pozitivní obraz jeho osobnosti a vlády. Stranické vedení bylo 

nuceno samo zasáhnout a roku 1940 vydalo instrukce, ve kterých představilo své požadavky 

na rehabilitaci Ivana Hrozného v umění a historiografii. Vzorem se stala Vipperova kniha 

Ivan Groznyj z roku 1922, jejíž válečná vydání prošla úpravami, které odpovídaly 

ideologickým požadavkům doby - do popředí příběhu se dostal boj Ivana Hrozného 

s německými rytíři a carova snaha posílit obchodní a politické spojenectví s Anglií. Válečná 

vydání Vipperovy práce vypovídají především o době, ve které byly vydány, a proto jsou 

cenným pramenem k poznání, jakým způsobem byla prezentována osobnost a vláda Ivana 

Hrozného za Stalinova režimu.  

 

 

 

                                                           
195 V Institutě istorii Akademii nauk SSSR, in: Voprosy istorii, 1948, č. 12, s. 172-173. 
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3. Reflexe Ivana IV. Hrozného ve stalinské kultuře  
 

Dvacátá léta 20. století se v sovětské kultuře vyznačovala uměleckou svobodou a 

experimentováním umělců ve snaze definovat novou proletářskou kulturu. V letech 1928-

1931 se v kultuře stejně jako ve vědě a školství uskutečnila krajně levicová kulturní revoluce, 

která byla namířena proti buržoazním intelektuálům.196 Stranicky uvědomělí umělci nadšeně 

sdíleli komunistický ideál a bojovali proti starému buržoaznímu umění, na jehož troskách 

chtěli vybudovat zcela nové socialistické umění. Ke konci první pětiletky byly krajně 

levicové tendence opuštěny a začala se prosazovat přísnější stranická kontrola nad 

kulturou.197 Prvním důležitým krokem k posílení stranického dohledu byla reforma 

uměleckých organizací. V dubnu 1932 byla vydána rezoluce ústředního výboru O perestrojke 

litěraturno-chudožestvennych organizacij,198 která zrušila RAPP a mnohé další nezávislé 

proletářské organizace199 a zavedla nová, státem řízená sdružení, jako Svaz spisovatelů, Svaz 

filmových pracovníků, Svaz sovětských skladatelů či Svaz sovětských výtvarných umělců. 

Stalin věnoval kultuře značnou pozornost a osobně cenzuroval a schvaloval většinu 

sovětských filmů, divadelních her i románů, především pokud se týkaly historických témat. 

Uvědomoval si, že umělecké zpracování dějinných námětů je nejlépe přístupné lidovým 

masám a využíval umění jako mocný nástroj své politické propagandy.  

V srpnu 1934 vyhlásil Ždanov na I. všesvazovém sjezdu spisovatelů v Moskvě doktrínu 

socialistického realismu, nového směru sovětské kultury. Ve svém proslovu uvedl: „Soudruh 

Stalin nazval naše spisovatele inženýry lidských duší… To znamená, předně, znát život, abyste 

jej dovedli pravdivě zobrazit v uměleckých dílech, ne jej zobrazovat scholasticky, mrtvě, 

pouze jako objektivní realitu, nýbrž zobrazit skutečnost v jejím revolučním vývoji. Přitom 

pravdivost a historická korektnost uměleckého zobrazení se musí pojit s úkolem ideového 

přetvoření a výchovy pracujících lidí v duchu socialismu. Taková metoda krásné literatury je 

tím, co nazýváme metodou socialistického realismu.“200 Socialistický realismus se stal 

                                                           
196 SUNY, R.G.: The Soviet Experiment: Russia, the USSR and the Succesor States. New York 1998, s. 269. 
197 CLARK, K. – DOBRENKO, E. – ARTIZOV, A. – NAUMOV, O.: Soviet Culture and Power: A History in 
documents, 1917-1953. London 2007, s. 139. 
198 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O.: Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 172-173. 
199 RAPP (Ruské sdružení proletářských spisovatelů) bylo založeno radikálními levicovými ideology roku 1928 
jako literární křídlo Stalinovy první pětiletky. Jednalo se o militantně zaměřenou proletářskou literární 
organizaci, která byla podporována státem a prosazovala čistě stranickou literaturu. Dalšími zrušenými 
proletářskými organizacemi byly například RAPM (Ruská asociace proletářských hudebníků) či ARRK 
(Sdružení pracovníků revoluční kinematografie). (BABIČENKO, D.L.: Sčastje litěratury: Gosudarstvo i pisatěli 
1925-1938. Moskva 1997, s. 130-131.) 
200 ŽDANOV, A.A.: O umění. Praha 1950, s. 18-19. 
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závazným pro všechna umělecká odvětví. Hlavním požadavkem bylo, aby umělci tvořili 

jednoduchá a srozumitelná díla,201 jejichž hrdinou nadále nebudou lidové masy, ale politicky 

jasně vyhraněný jedinec, budovatel socialismu.202 „Podstatou socialistického realismu,“ 

trefně vystihl Malia „byl idealismus ve službách strany, přičemž někdejší levicové ideje 

proletářského umění vystřídala přímá společenská objednávka státu jedné strany.“203  

Na sjezdu spisovatelů vystoupil také významný ruský spisovatel Maxim Gorkij,204 který 

ve svém proslovu mimo jiné hovořil o významu lidové tvorby jako historického pramene. 

Zkritizoval negativní interpretaci vlády Ivana Hrozného v pracích předrevolučních ruských 

historiků a uvedl, že lidový názor na prvního ruského cara „se ostře liší od názoru historie, 

napsané odborníky, kteří se příliš nezajímali o otázku, co přinesl do života pracujícího 

člověka boj monarchů s feudály.“ 205 Gorkij odkazoval na staré ruské lidové písně a pověsti, 

zobrazující Ivana Hrozného jako rozhodného panovníka, který byl tvrdý k nepřátelům a 

zrádcům, ale jinak spravedlivý a moudrý panovník, pečující o blaho ruského státu a jeho 

lidu.206 Gorkého proslov o lidové tvorbě byl jednou z prvních veřejných obhajob Ivana 

Hrozného za Stalinovy vlády před začátkem rehabilitace předrevolučních ruských dějin v roce 

1936.207    

Ačkoli obecný zájem o Ivana Hrozného vzrostl až v první polovině čtyřicátých let 

v souvislosti s publikováním řady prací o něm, již ve dvacátých a třicátých letech se jeho 

kontroverzní osobnost stala námětem několika uměleckých děl. Například spisovatel 

Konstantin Georgijevič Šildkret208 napsal roku 1927 román Krylja cholopa, který se odehrává 

za vlády Ivana Hrozného a vypráví příběh o nevolníkovi Nikitovi Vyvodkovovi, snažícího se 

vzlétnout na provizorních křídlech k nebi, a Georgij Petrovič Štorm209 publikoval roku 1930 

historicko-fantastický román Chod slona, pojednávající o slonu, kterého roku 1571 dostal car 

darem z Persie a který v zoologické zahradě přežil až do sovětské doby.  

                                                           
201 VEBER, V.: Stalinovo impérium, s. 66.  
202 LITERA, B.: Druhá revoluce: Stalinská transformace Sovětského svazu 1928-1934. Praha 2013, s. 115. 
203 MALIA, M.E.: Sovětská tragédie, s. 243. 
204 Maxim Gorkij (1868-1936), vlastním jménem Alexej Maximovič Peškov, byl sovětským spisovatelem a 
dramatikem, významnou postavou sovětské kultury. Pobýval mnoho let v zahraničí a do Sovětského svazu se 
vrátil roku 1933. V letech 1934-1936 byl předsedou Svazu spisovatelů. (RYČLOVÁ, I: Mezi kladivem a 
kovadlinou, in: Soudobé dějiny 2009,  s. 9-47.) 
205 GORKIJ, M.: Stati o literatuře a umění. Praha 1947, s. 180. 
206 Více viz PUTILOV, B.N. – DOBROVOLSKIJ, B.M. (ed.): Istoričeskije pjesni XIII-XVI věkov. Moskva 1960. 
207 Více o ruském folkloru ve stalinské době viz MILLER, F.J.: Folklore for Stalin: Russian Folklore and 
Pseudofolklore of the Stalin Era. London 1990. 
208 Konstantin Georgijevič Šildkret (1896-1965), sovětský spisovatel, který kromě jmenovaného románu Krylja 
Cholopa byl také autorem románů Bajdaran, V zemlju Chanaanskuju či trilogie Podjaremnaja Rus.   
209 Georgij Petrovič Štorm (1898-1978), sovětský spisovatel a literární historik. Mezi jeho nejznámější díla patří 
román Flotovodec Ušakov z roku 1946. 
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Car Ivan Hrozný se stal námětem také divadelní hry Ivan Vasiljevič,210 jejímž autorem 

byl jeden z nejvýznamnějších sovětských spisovatelů a dramatiků, Michail Afanasjevič 

Bulgakov.211 Hra vznikla na základě Bulgakovovy předchozí satirické hry Blaženstvo,212 

kterou napsal v letech 1933-1934 pro leningradské hudební divadlo. Hlavní hrdina hry, 

vynálezce Ing. Rein, se díky stroji času přenese do přetechnizované komunistické 

budoucnosti. Omylem s sebou vezme i zloděje Žorže, který kradl v sousedním bytě, díky 

němuž vzniká řada vtipných nedorozumění a nesnází.213 V dubnu 1934 Bulgakov svou hru 

představil v moskevském Divadle satiry, kde se však nesetkala s příliš vřelým přijetím. Jak si 

do svého deníku poznamenala Bulgakova manželka Jelena Sergejevna: „Čtení proběhlo bez 

nadšení. Žádají změny. Obrazy budoucnosti se nikomu nelíbily.“214 Umělecký ředitel divadla 

Nikolaj Michajlovič Gorčakov215 proto Bulgakovi navrhl, aby ze hry vyškrtl scény, 

odehrávající se v budoucnosti, a přepsal hru jako komedii o Ivanu Hrozném v současné 

Moskvě.216 Je otázkou, proč Gorčakov navrhl, aby hra pojednávala zrovna o Ivanu Hrozném - 

zřejmě neobvyklé spojení komického žánru s drsným prostředím Ivanovy doby se zdálo být 

dobrým základem pro vznik neobvyklých a komických situací. Bulgakov se na základě 

Gorčakových připomínek rozhodl hru přepsat pod novým názvem Ivan Vasiljevič. Ze hry 

Blaženstvo přejal motiv stroje času, postavu vynálezce i vychytralého zloděje, ale 

konfrontoval současníky nikoli s budoucností, ale s minulostí, s dobou Ivana Hrozného. 

Hlavním hrdinou hry Ivan Vasiljevič je vynálezce Ing. Nikolej Ivanovič Timofejev, který 

ve svém moskevském bytě pracuje na sestrojení stroje času. Za zvuku opery Rimského-

Korsakova Pskovitjanka, jejíž děj se odehrává v době Ivana Hrozného, Timofejev usíná a ve 

snu se mu zdá, že se jeho domovník Ivan Vasiljevič Bunša a zloděj Žorž Miloslavskij, který 

kradl v sousedním pokoji, ocitli s pomocí stroje času v 16. století v carském paláci, a naopak 

car Ivana Hrozný se objevil v současné Moskvě v Timofejovově bytě. Následuje sled 

komických situací, kdy se Ivan Hrozný musí vypořádávat pro něj se zcela neznámými 

situacemi a vymoženostmi moderní doby. Prostý domovník Bunša, který je carovi vzhledově 

                                                           
210 BULGAKOV, M.A.: Ivan Vasiljevič: Komedie o třech dějstvích. Praha 1975. 
211 Michail Afanasjevič Bulgakov (1891-1940), sovětský dramatik a spisovatel. Mezi jeho nejznámější díla patří 
divadelní hra Dni Turbinych, která byla napsána roku 1926 na motiv jeho románu Bělaja gvardija, a román 
Mastěr i Margarita, který autor psal od roku 1929 až do své smrti.    
212 Za Bulgakova života nebyla hra Blaženstvo uvedena v žádném divadle ani nebyla publikována. Poprvé vyšla 
roku 1966 v Taškentu v sedmém čísle časopisu Zvězda Vostoka.   
213 MORÁVKOVÁ, A.: Křížová cesta Michaila Bulgakova. Praha 1996, s. 131. 
214 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky Mistra a Markétky. Praha 2013, s. 157. 
215 Nikolaj Michajlovič Gorčakov (1898-1958), sovětský divadelní režisér. V letech 1931-1934 a 1943-1948 byl 
uměleckým ředitelem moskevského Divadla Satiry. 
216 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 181. 
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velmi podobný, je nucen se za pomoci vychytralého Žorže vydávat za Ivana Hrozného, aby 

oklamal carův dvůr a odvrátil hrozbu zabití opričníky.  

Když Bulgakov přečetl hru o Ivanu Hrozném v říjnu 1935 ve svém bytě kolegům, všem 

se velmi líbila.217 Cenzura, jak bylo zvykem, v díle hledala skryté podtexty a narážky. 

Divadelní cenzor Glavrepertkom218 po prostudování hry napsal do Divadla satiry, že jejich 

pětičlenný tým se snažil v Bulgakově hře najít něco podezřelého, ale nic nenašel. Přesto žádal 

udělat ve hře několik úprav jako například, „zda by nebylo možné, aby Ivan Hrozný prohlásil, 

že dnes je lépe než tenkrát.“219 Bulgakova žena na adresu cenzora, který rozhodoval, zda hru 

povolí, ironicky poznamenala: „Nejprve hledal ve hře škodlivou ideu. Když ji nenašel, byl 

rozladěný při myšlence, že tam žádná idea není.“220 Hlavní překážkou pro schválení hry byla 

zřejmě skutečnost, že autorem byl Bulgakov, kontroverzní spisovatel, který měl časté 

problémy s cenzurou.221 Bulgakov si byl vědom svého nelehkého postavení a během práce na 

hře Blaženstvo poznamenal, že s jeho „jménem ji nikde nevezmou. Dokonce ani když se 

podaří.“222 Po menších úpravách byl Ivan Vasiljevič na konci října 1935 povolen a v listopadu 

se konala první zkouška v Divadle satiry. Na počátku roku 1936 veškeré zkoušky přerušila 

nová kampaň proti formalismu v sovětské kultuře. 

První útoky proti modernistickým prvkům v umění byly vedeny proti opeře Dmitrije 

Dmitrijeviče Šostakoviče223 Ledi Makbet z Mcenskogo ujezda,224 která od svého uvedení roku 

1934 slavila velké úspěchy doma i v zahraničí. V lednu 1936 Stalin operu osobně zhlédl 

v divadle a o několik dnů později, pravděpodobně na jeho popud,225 vyšel v Pravdě anonymní 

článek Sumbur vměsto muzyki.226 V kritice se mimo jiné psalo: „Posluchače od první minuty 

omráčí úmyslně disharmonický, chaotický proud zvuků v opeře. Úryvky melodií, začátky 

hudebních vět tonou, prudce se vynořují a opět mizí v hluku, skřípění a kvílení. Je těžké 

                                                           
217 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 231. 
218 Glavrepertkom (Hlavní repertoárový výbor), byl divadelním cenzorem úřadu Hlavní správy pro literární a 
umělecké záležitosti (Glaviskusstvo). 
219 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 233. 
220 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 234. 
221 Bulgakovy práce byly velmi kontroverzní. Po vydání satirických sci-fi novel Rokovyje jajca a Sobačje serdce 
v polovině dvacátých let se Bulgakov ocitl pod dozorem tajné policie a v letech 1929-1930 byla veškerá jeho 
díla zakázána. Proto se v březnu 1930 obrátil písemně na sovětskou vládu s žádostí, aby mu bylo umožněno 
pracovat v Moskevském uměleckém divadle, nebo aby mu byl povolen odjezd do zahraničí. Po telefonátu se 
Stalinem Bulgakov získal místo dramaturga a asistenta režie v Moskevském uměleckém divadle. S cenzurou a 
zákazy svých děl se však Bulgakov potýkal až do své smrti. 
222 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 150.  
223 Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič (1906-1975), významný sovětský skladatel.   
224 Podkladem libreta se stalo drama Ledi Makbet Mcenskogo ujezda, kterou roku 1865 napsal ruský spisovatel 
Nikolaj Semjonovič Leskov. 
225 FIGES, O.: Natašin tanec: Kulturní dějiny Ruska. Praha – Plzeň 2004, s. 407. 
226 Sumbur vměsto muzyki, in: Pravda, 28.1.1936, s. 4. 
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poslouchat tuto hudbu, zapamatovat si ji je pak zcela nemožné… Skladatel se zřejmě nesnažil 

dbát toho, co v hudbě žádá sovětský posluchač. Jako by schválně zašifroval a popletl všechny 

zvuky tak, aby je pochopil jen estét-formalista, který ztratil zdravý vkus.“ Opera byla 

odsouzena jako vulgární a byla zakázána stejně jako ostatní Šostakovy práce. Kampaň proti 

formalismu propukla ve všech uměleckých oborech a nevyhnula se ani Bulgakovovi. 

V březnu 1936 byla v Pravdě publikována zdrcující recenze na Bulgakovu hru 

Moliére.227 Po jejím přečtení si dramatik uvědomil hrozící následky pro jeho další práci a 

prohlásil: „Moliére končí a Ivan Vasiljevič taky.“228 Čeho se obával, stalo se skutečností. 

Následující den byla hra stažena z repertoáru Moskevského uměleckého divadla. Zkoušky hry 

Ivan Vasiljevič sice nadále pokračovaly, ale, jak zaznamenala jeho žena, Bulgakov byl 

požádán, aby ve hře udělal změny: „Před několika dny ho Divadlo satiry pozvalo na jednání. 

Chtějí tu hru uvést, ale bojí se čehosi neznámého. Žádali úpravy. Gorčakov vymyslel bůhvíco: 

připsat do komedie pionýrku, kladnou postavu. Proti takové laciné úpravě se M. A. ostře 

ohradil.“229 V květnu se konala zkouška kostýmů a Bulgakov nebyl spokojen s produkcí: 

„Gorčakov se, nevím proč, polekal, že role Miloslavského (skvělý zloděj, jak zamýšlel M. A.) 

je příliš okouzlující a nařídil Paulovi masku jakéhosi ryšavého vepře s defektníma ušima… 

Gorčakov je hodně, hodně slabý režisér. A navíc zbabělec.“230 O dva dny později se konala 

generální zkouška hry bez obecenstva. Kromě členů Bulgakovy rodiny byl přítomen také 

Alexej Ivanovič Angarov.231 Ihned po představení byla hra zakázána.232  

Když Bulgakov začal psát hru Ivan Vasiljevič, rehabilitace ruských předrevolučních dějin 

ještě nezačala. V sovětské historiografii převažoval Pokrovského marxistický výklad dějin, 

což se odrazilo v Bulgakově zobrazení Ivana Hrozného. Car není líčen jako významný ruský 

státník, skvělý vojevůdce a diplomat, ale jako vystrašený a zbabělý panovník, který s křikem 

uteče před neznámými návštěvníky na půdu a uklidní se, až když se s chutí napije alkoholu. 

V konfrontaci s moderní dobou a jejími vymoženostmi vyznívá Hrozného chování komicky. 

Například když v Timofejevově bytě zazvoní telefon, Ivan ho zvedne a zatímco se křižuje a 

                                                           
227 Vněšnij lesk i falšivoje soděržanije, in: Pravda, 9.3.1936, s. 3. 
228 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 249. 
229 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 252. 
230 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 254. 
231 Alexej Ivanovič Angarov (1898-1937), zástupce ředitele Oddělení kultury a vzdělávání ÚV.  
232 BULGAKOV, M. – BULGAKOVÁ, J.: Deníky, s. 254.  
Hra Ivan Vasiljevič se dočkala svého uvedení v divadle až v šedesátých letech a poprvé byla publikována roku 
1965. (BULGAKOV, M.: Dramy i komedii. Moskva 1965). Roku 1973 se stala předlohou k filmu režiséra 
Leonida Joviče Gajdaje Ivan Vasiljevič meňajet professiju. 
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dívá pod stůl, zděšeně vykřikne: „Kde ses usadil, ďáble pokušiteli?“233 Bulgakovo zobrazení 

osobnosti Ivana IV. se v mnohém shoduje s názory předrevolučních ruských historiků, kteří 

cara charakterizovali jako tyrana a pomatence, ale zároveň v něm viděli složitou a 

rozporuplnou osobnost se zápornými i kladnými rysy.234 Ve hře je Hrozný zobrazen jako 

vznětlivý a krutý car, který fyzicky napadne filmového režiséra Jakina za neuctivé chování 

k jeho osobě a za nemanželský poměr s Timofejovovou manželkou Zinaidou Michajlovnou, 

ale zároveň je popsán jako velkorysý člověk, který nabídne Jakinovi jako svatební dar 

kostromský úděl, pokud si vezme Zinaidu řádně za manželku. Protože se děj hry z velké části 

odehrává v Moskvě třicátých let, doba a prostředí Ivanovy vlády jsou zachyceny jen okrajově. 

Přesto s postavou carevny Marfy Vasiljevny Sobakinové, která byla třetí ženou Ivana 

Hrozného od října do listopadu 1571, lze poměrně přesně určit, v jaké době je Ivanova vláda 

ve hře zachycena. Bulgakov se při psaní hry nevyhnul několika historickým chybám. 

Nejvýraznější z nich je uvedení postavy moskevského patriarchy ve hře, přičemž patriarchát 

byl v Moskvě založen až roku 1589, za vlády Ivanova syna Fjodora I. - autor měl zřejmě na 

mysli moskevského metropolitu.  

Ivan Vasiljevič je vtipná satirická komedie, která zřejmě měla i hlubší význam. Podle 

historika Borise Vadimoviče Sokolova235 bylo Bulgakovým cílem ukázat, že „v podmínkách 

despotické moci hlava státu může být jakkoli průměrná, a přesto státní mašina bude neustále 

nemilosrdně mlít lidi.“236 Sokolov naráží na postavu prostého a stranicky uvědomělého 

domovníka Bunšu, který se i přes svou neschopnost a omezenost úspěšně stává ruským 

carem. Předmětem satiry v Bulgakově hře je neznalost a negramotnost mnohých lidí, kteří se 

dostanou k moci, stejně jako některé aspekty sovětské společnosti třicátých let. Například 

Bunša, prototyp snaživého bolševika, horlivě odmítá svůj skutečný šlechtický původ, který v 

Sovětském svazu bránil kariérnímu postupu, a tvrdí, že je synem obyčejného kočího. V roli 

cara se odmítá setkat s patriarchou, v čemž je opět možné vidět jasnou narážku na 

bolševickou kampaň proti náboženství na počátku třicátých let.237 Spíše než na vylíčení 

osobnosti a doby Ivana Hrozného se tak Bulgakov ve své hře zaměřil na zesměšnění 

společnosti třicátých let v sovětské Moskvě.  

                                                           
233 BULGAKOV, M.A.: Ivan Vasiljevič, s. 41. 
234 BRANDENBERGER, D. – PLATT, K.M.F.: Epic revisionism, s. 148-149. 
235 Boris Vadimovič Sokolov (*1957), sovětský literární kritik a historik.  
236SOKOLOV, B.V.: Bulgakov – enciklopedija: personaži, prototipy, proizveděnija, druzja i vragi, semja. 
Moskva 2005, s. 342. 
237 VACHITOV, R.R.: Groznyj i Bunša: O pjese M.Bulgakova Ivan Vasiljevič i filme L.Gajdaja Ivan Vasiljevič 
meňaet professiju, in: Sovětskaja Rossija, 1.3. 2008. 



47 

 

Přesný důvod zakázání uvedení hry Ivan Vasiljevič není zcela znám. Jak ve své knize 

poukazuje historička Maureen Perrie, rozhodnutí hru zakázat bylo přijato na poměrně nízké 

úrovni a neexistují důkazy o tom, že by se Stalin osobně angažoval ve schvalování či zákazu 

Bulgakovy hry.238 V době, kdy byla hra o Ivanu Hrozném zkoušena v divadle, začala 

rehabilitace ruských předrevolučních dějin. Nepříliš lichotivé vyobrazení takového 

významného ruského cara, jakým byl Ivan IV., se tak mohlo stát nežádoucí i přesto, že 

cenzoři, kteří hru roku 1935 schvalovali, byli více znepokojeni nedostatečně pozitivním 

zobrazením sovětské současnosti než komickým ztvárněním postavy Ivana Hrozného. Je také 

možné, že se hra stala pouhou náhodnou obětí kampaně proti formalismu či byla zakázána v 

souvislosti s Bulgakovovou hrou Moliére, která pojednávala o nesvobodném postavení 

spisovatele a dramatika Moliéra za vlády Ludvíka XIV., což mohlo vyvolávat jistou paralelu s 

Bulgakovem a Stalinem.239  

Na počátku čtyřicátých let se rehabilitace Ivana Hrozného rozšířila z oblasti historické 

vědy do oblasti umělecké. Přestože po roce 1940 vyšlo mnoho odborných publikací, 

zabývajících se vládou Ivana Hrozného, filmové, divadelní a beletristické zpracování tohoto 

tématu mělo napomoci zpopularizovat nový obraz Ivana Hrozného u široké veřejnosti. Na 

přelomu let 1940 až 1941 byli shodně osloveni stranickým vedením významní představitelé 

sovětského umění, filmový režisér Sergej Michajlovič Ejzenštejn a dramatik Alexej 

Nikolajevič Tolstoj,240 aby umělecky ztvárnili nově prezentovaný obraz Ivana Hrozného. Oba 

umělci se v předchozích letech úspěšně osvědčili zpracováním historických témat podle 

stranických požadavků. Ejzenštejn v roce 1938 natočil velmi úspěšný film Alexandr Něvskij a 

Tolstoj se ve svých pracích intenzivně zabýval Petrem I. Velikým.241 Do glorifikace Ivana 

Hrozného se z vlastní iniciativy zapojil také méně známý sovětský spisovatel Valentin 

Ivanovič Kostylev,242 který v letech 1943-1947 vydal třídílný román Ivan Groznyj, Ilja Lvovič 

Selvinskij243 se svou hrou ve verších Livonskaja vojna z roku 1946 a Vladimir Alexandrovič 

                                                           
238 PERRIE, M.: The Cult of Ivan the Terrible, s. 77. 
239 SPENCER, E.R.: Soviet Historical Drama: Its Role in the Development of a National Mythology. London 
1965, s. 131. 
240 Alexej Nikolajevič Tolstoj (1883-1945), sovětský dramatik a spisovatel. 
241Tolstoj o Petru I. Velikém napsal povídku, dvoudílný román, divadelní hru i filmový scénář, podle kterého 
sovětský režisér Vladimir Michajlovič Petrov v letech 1937-1938 natočil dvoudílný film Petr Pervyj. 
242 Valentin Ivanovič Kostylev (1884-1950), sovětský spisovatel.  
243 Ilja Lvovič Selvinskij (1899-1968), sovětský dramatik a básník. Jeho divadelní hra Livonskaja vojna byla 
součástí dramatického eposu s názvem Rossija, který obsahoval kromě již zmíněné hry také drama Ot Poltavy do 
Ganguta z roku 1949 a Bolšoj Kirill z roku 1957. 
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Solovjov244 s dvoudílnou hrou Velikij gosudar z roku 1945. Kromě filmu, divadla a beletrie se 

stranické vedení snažilo do kampaně za rehabilitaci Ivana Hrozného zapojit také operní 

skladatele. Na počátku roku 1941 Ščerbakov vyzval skladatele Chrennikova poté, co ho 

seznámil s novou stranickou vizí cara Ivana, aby napsal operu: „Odpověděl jsem, že 

popřemýšlím – nebo něco takového. Tato nabídka byla trochu děsivá. K mému štěstí nikdo již 

se mnou nezačal rozhovor na toto téma, protože další události mnohem většího rozsahu ho 

zaclonily.“245 Stejně jako Chrennikov se omluvil z napsání opery o Ivanu Hrozném také 

Šostakovič.246 Na jaře 1941 se ve Velkém divadle v Moskvě začala připravovat opera Ivan 

Groznyj,247 ale nakonec z ní zřejmě z důvodu vypuknutí války sešlo.   

Stranické vedení se při rehabilitaci Ivana Hrozného nejvíce soustředilo na jeho filmové 

zpracování. Stalin si byl vědom, že nejúčinnějším nástrojem politické propagandy je film, 

který díky spojení obrazové a zvukové složky je vizuálně přitažlivý a nenáročný pro diváky. 

Proto mu věnoval patřičnou pozornost a kladl na něj vysoké nároky. V Kremlu měl 

soukromou promítací místnost, ve které se pravidelně konaly projekce nově natočených 

filmů. Během nich se Stalin stal cenzorem, který rozhodoval o osudu filmu, navrhoval změny, 

přepisoval scénáře a doporučoval nová témata k filmovému zpracování.248 Návrh natočit film 

o Ivanu Hrozném předložil samotný Stalin před začátkem druhé světové války během 

projednávání budoucích plánů sovětské kinematografie.249 V lednu 1941 byl natočením filmu 

pověřen Ejzenštejn.  

Scénář k filmu napsal Ejzenštejn na vlastní žádost sám. Oficiálně byl jeho postoj k Ivanu 

Hroznému v souladu s ideologickými požadavky. Například v článku Ivan Groznyj: Fiľm o 

russkom Renessanse XVI veka, vydaném v červenci 1942 v časopisu Litěratura i iskusstvo, 

Ejzenštejn zatracoval zobrazování Ivana Hrozného u předrevolučních ruských historiků, které 

podle jeho názoru bylo založeno na lživých zprávách carových současníků, jako byl Heinrich 

von Staden či Andrej Michajlovič Kurbskij.250 Ivan Hrozný byl podle Ejzenštejna „velmi 

chytrý a prozíravý vládce, který zcentralizoval ruskou zemi a bojoval s bojary, kteří usilovali 

o zachování feudální roztříštěnosti země.“ Ejzenštejn dále psal o tom, že záměrem jeho filmu 

                                                           
244 Vladimir Alexandrovič Solovjov (1907-1978), sovětský dramatik, držitel Stalinovy ceny druhého řádu za rok 
1941 a 1946 za divadelní hry Feldmaršal Kutuzov a Velikij gosudar. 
245 RUBCOVA, V.: Tak eto bylo, s. 110. 
246 GROMOV, Je.: Stalin: Vlasť i iskusstvo. Moskva 1998, s. 372.  
247 Tvorčeskije plany Bolšogo těatra SSSR, in: Pravda, 22.5.1941, s. 2. 
248 ADAMEC, J.: „Na co se budeme dnes dívat?“- mikrosonda do sovětského filmu 30. let, in: KOPAL, P. (ed.): 
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o něm napsal knihu Istorija o Velikom knjaze Moskovskom. 
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je „objektivně ukázat plné hodnocení a rozsah Ivanovy činnosti. Protože jen to může vysvětlit 

všechny vlastnosti, nečekané nebo temné, někdy kruté a často hrozné, které musel mít 

panovník této strašné a krvavé doby, jakou byla  renesance 16. století. Stejně tomu bylo v 

prosluněné Itálii, v Anglii, která se stala v osobě Alžběty královnou moří, ve Francii či 

Španělsku nebo Svaté říši římské. Ukázat Ivana v plném rozsahu jeho činnosti, působnosti a v 

boji za moskevský stát – to tvoří základ tohoto filmu. A musí být řečeno přímo, že jeho činnost 

a boj byly obrovské a krvavé. Ale my nemáme v úmyslu odstranit jedinou kapku rozlité krve ze 

životopisu cara Ivana. Nechceme očistit, ale objasnit temné stránky jeho povahy.“251 

Ezenštejn nikdy neskrýval svůj záměr založit filmový příběh na Ivanových pochybnostech o 

správnosti jeho činů. Byl fascinován carovou složitou osobností a chtěl pochopit, jak se 

z talentovaného panovníka stal tyran. Film proto od začátku tvořil jako tragédii absolutní 

moci, protože si uvědomil, jak poznamenal filmový kritik Rostislav Nikolajevič Jureněv,252 že 

„ je nemožné dodat věrohodnost této komplikované postavě bez zobrazení jejího vnitřního 

konfliktu a boje jejího svědomí.“ 253 Ejzenštejn samozřejmě věděl, jaké byly požadavky 

stranického vedení na prezentaci Ivana Hrozného, ale rozhodl se je interpretovat vlastním 

způsobem. 

Ejzenštejn ve scénáři postavil do popředí děje politicky přijatelný příběh, ve kterém Ivan 

přes mnohé překážky dosáhne svého cíle, přístupu k Baltskému moři, a porazí své vnitřní i 

vnější nepřátele. Scénář byl v září 1942 oficiálně schválen Výborem pro kinematografii a 

v listopadu 1943 publikován v časopisu Novyj mir.254 Když si Stalin v září 1943 scénář 

přečetl, napsal Bolšakovi: „Scénář nedopadl špatně. Soudruh Ejzenštejn se s úkolem vyrovnal. 

Ivan jako pokroková síla své doby a opričníci jako jeho výkonný nástroj nedopadly špatně. 

Měli bychom začít natáčet tento scénář, jak nejrychleji to bude možné.“255 Film se začal 

natáčet v dubnu 1943 v kazašském městě Alma-Ata, kam se před postupující německou 

armádou přesunulo celé filmové studio Mosfilmu. Původně byl film plánován jako dvoudílný, 

ale Ejzenštejn se rozhodl natočit trilogii, aby mohl lépe zachytit příběh Ivana Hrozného. První 

díl filmu, který zachycuje Ivanovu vládu od jeho korunovace roku 1547 až po jeho odchod do 

Alexandrovské slobody roku 1565, přišel do kin v lednu 1945 a se svým hrdinným 

zobrazením cara jako skvělého vojevůdce a panovníka byl plně v souladu s oficiálními 
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požadavky stranického vedení. Druhý díl, který byl dotočen na podzim 1945, stranické 

požadavky nesplnil. Ejzenštejn se v něm soustředil na carovo vypořádávání se s vlastními 

pochybnostmi a pocity viny ze zabití tolika lidí v době opričniny. Zobrazil Ivana Hrozného 

jako tragicky rozpolcenost osobnost, která je nucena zabíjet a zároveň svých činů lituje. 

Někteří Ejzenštejnovi současníci se domnívali, že se režisér svým filmem rozhodl nabourat 

Stalinův kult. Filmový režisér Michail Iljič Romm256 byl společně s ostatními sovětskými 

režiséry přítomen na promítání druhého dílu na počátku roku 1946 a uvědomil si jasnou 

narážku na Stalina a jeho spolupracovníky ve filmu: „Zhlédli jsme film a uvědomili si stejný 

neklid, tísnivý pocit vyplývající z příliš hrozných narážek, jaký si uvědomovali i pracovníci 

ministerstva. Avšak Ejzenštejn se choval s vyzývavou, drzou veselostí. Zeptal se nás: Copak? 

Něco není v pořádku? Co máte na mysli? Řekněte mi to rovnou! Nikdo se mu však neodvážil 

říci přímo, že v Ivanovi Hrozném cítíme jasnou narážku na Stalina, v Maljutovi Skuratovi 

narážku na Beriju a v opričnících narážku na jeho gardu. Cítili jsme samozřejmě nejen to, ale 

neodvažovali jsme se o tom mluvit. V Ejzenštejnově drzosti, v pohledu jeho očí, v jeho 

vyzývavém skeptickém úsměvu jsme však cítili, že jedná vědomě, že se rozhodl všechno 

riskovat. Bylo to hrozné.“257 O několik dní později se konala oslava při příležitosti udělování 

Stalinovy ceny prvního řádu za rok 1946, kterou získal také první díl filmu Ivan Groznyj.258 

Na oslavě Ejzenštejna stihl těžký srdeční infarkt a byl odvezen do nemocnice. 

Zatímco se Ejzenštejn léčil v nemocnici, jeho přítel a bývalý student, ředitel Mosfilmu 

Grigorij Alexandrov,259 napsal v březnu 1946 dopis Stalinovi, ve kterém se za Ejzenštejna 

přimlouval a žádal, aby Stalin zhlédl film co nejdříve: „Protože Ejzenštejn onemocněl tak 

náhle, nemohl vidět film v konečné podobě. Když se zotavil, požádal mě, abych film ukázal 

umělecké radě filmového výboru. Většina členů rady měla na film negativní názor a podrobila 

ho tvrdé kritice… Umělecká rada pověřila komisi, aby přišla s návrhy na opravy a dodělání 

filmu, ale Ejzenštejnův zdravotní stav je tak špatný, že v dohledné době nemůže být řeči o 

nějakých opravách nebo doplnění. Ejzenštejn trval na tom, že až ho pustí z nemocnice, tak 

Vám, Josife Vissarionoviči, film může být ukázán. Vaše zhlédnutí filmu se stalo jeho životním 

cílem. Tohoto zhlédnutí se obával více než cokoli jiného. Obětoval tomuto filmu více než pět 
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režisérem. Mezi jeho nejznámější filmy patří hudební komedie Veselyje rebjata z roku 1934 a Volha-Volha 
z roku 1938.   
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let svého života a práce. Natáčel ho v obtížných podmínkách v Alma-Atě a neměl nic jiného 

v životě kromě tohoto filmu.“260  

O dva měsíce později Ejzenštejn, stále pobývající v nemocnici, napsal Stalinovi podobný 

dopis o druhém dílu jeho filmu: „Spěchali jsme s jeho dokončením do počátku tohoto roku tak 

moc, že v momentě jeho dokončení (únor tohoto roku) mě postihl srdeční infarkt z vyčerpání, 

a tak ležím v nemocnici již tři měsíce. Nebezpečí nyní pominulo a v blízké budoucnosti se 

přemístím do péče sanatoria. Fyzicky se brzy uzdravím, ale psychicky jsem velmi tísněn 

skutečností, že jste stále neviděl film, který je hotov několik měsíců – hlavně protože jste 

hleděl tak benevolentně na první díl. K tomu se přidaly také různé nejasné a znepokojují 

zprávy, které jsem zaslechl, že historické téma bylo ve druhém a třetím dílu zcela zatlačeno do 

pozadí. Žádám Vás proto, drahý Josife Vissarionoviči, zda byste si mohl najít trochu volného 

času, zhlédnout tuto mou práci a vyřešit mou obavu a neklid. Film je druhým dílem zvažované 

trilogie o carovi Ivanovi – mezi první částí, kterou znáte, a třetí, která by měla být natočena a 

měla by pojednávat o livonské válce. Aby se uskutečnily oba tyto velké bitevní obrazy, nynější 

část byla pojata skroměji: odehrává se uvnitř Moskvy a děj se točí kolem bojarského spiknutí 

proti jednotě moskevského státu a kolem Ivana, který překonává bojarské spiknutí. Odpusťte 

mi, že Vás ruším s touto prosbou. S upřímnou úctou k Vám filmový režisér S.M. Ejzenštejn.“261 

Není zcela jasné, kdy přesně Stalin zhlédl druhý díl filmu Ivan Groznyj, ale podle 

Jureněva se tak stalo zřejmě v srpnu 1946.262 Po zhlédnutí filmu se měl Stalin údajně rozčílit a 

vykřiknout: „To není film – to je noční můra!“263 Nebyl spokojen s pojetím celého filmu. 

Podle jeho představ měl film oslavovat Ivana Hrozného jako ruského národního hrdinu, 

statečného vojevůdce, pokrokového a rozhodného panovníka, který dokončil centralizaci 

ruské země a vytvořil z ní jednu z nejmocnějších zemí Evropy. Jeho tvrdá opatření měla být 

omluvena jako nutná pro blaho a zachování jednotného ruského státu. Na rozdíl od 

Stalinových představ byl ve filmu zobrazen car, který se trápí pochybnostmi o správnosti 

svých krutých činů a kaje se ze svých hříchů.  

Odpovědí na Ejzenštejnův dopis Stalinovi byla rezoluce ústředního výboru O kinofilme 

Bolšaja žizň, publikovaná v září 1946, ve které byla kritizována řada nových sovětských 

filmů, jako byl Bolšaja žizň, Admiral Nachimov či Prostyje ljudi. Rezoluce byla součástí nové 

kampaně proti kosmopolitismu v sovětské kultuře. Ústřední výbor ve stejné době vydal další 

                                                           
260 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 546-548. 
261 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 555-556. 
262 JURENĚV, R.N.: Sergej Ejzenštejn, t. 2. Moskva 1985, s. 280. 
263 МАRJAMOV, G.: Kremlevskij cenzor, s. 74. 
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dvě rezoluce, které měly omezit svobodu ruské inteligence a přerušit ideologické vazby se 

Západem.264 V rezoluci o sovětských filmech stranické vedení poprvé veřejně kritizovalo 

druhý díl filmu Ivan Groznyj: „Režisér S. Ejzenštejn v druhé části filmu Ivan Groznyj projevil 

neznalost historických faktů, když z pokrokového vojska, opričníků Ivana Hrozného, udělal 

hordu degenerátů, něco na způsob amerického Ku-Klux-Klanu, a Ivana Hrozného, člověka 

silné vůle i charakteru, zobrazil jako povahově slabého, bez silné vůle, jakéhosi Hamleta.“265 

Je zřejmé, že rezoluce byla napsána na základě Stalinova proslovu, který před ústředním 

výborem přednesl 9. srpna 1946: „Další film – Ejzenštejnův Ivan Groznyj, druhá část. Nevím, 

jestli jste to někdo viděl, ale já ano – hrozná věc! Člověk je zcela odpoutaný od historie. 

Zobrazil opričníky jako poslední prašivce, degeneráty, něco jako americké Ku-Klux-Klan. 

Ejzenštejn nepochopil, že vojska opričniny byla pokrokovou silou, o kterou se Ivan Hrozný 

opíral, aby sjednotil Rus v jednotný centralizovaný stát proti feudálním knížatům, která ho 

chtěla rozdrobit a oslabit. Ejzenštejn má starý postoj k opričnině. Postoj starých historiků 

k opričnině byl velmi negativní, protože represe Hrozného chápali jako represe Mikuláše II. a 

zcela se odklonili od historické skutečnosti, ve které se to stalo. V naší době je jiný pohled na 

opričninu. Rusko, rozdrobené na feudální knížectví, tj. na několik států, muselo být 

sjednoceno, jestli se nechtělo dostat pod tatarské jho podruhé. To je každému jasné a pro 

Ejzenštejna by to také mělo být jasné. Ejzenštejn to nemůže neznat, protože existuje 

odpovídající literatura, ale přesto zobrazil takové degeneráty. Ivan Hrozný byl člověkem 

s vůlí, s charakterem, ale u Ejzenštejna je zobrazen jako zbabělý Hamlet.“ 266 Shodnost 

rezoluce ústředního výboru a Stalinova proslovu dokumentuje, jak velký vliv měl Stalin na 

sovětskou kulturu. Jeho rozhodnutí byla formulována v podobě rezolucí a stávala se 

závaznými směrnicemi pro všechny sovětské umělce. 

Ejzenštejn se snažil svůj film zachránit a v říjnu 1946 se veřejně kál za chyby, kterých se 

ve filmu dopustil: „Ve druhé části jsem se dopustil zkreslení historických faktů, které udělaly 

film bezcenným a chybným v ideologickém smyslu… Soukromé, nedůležité a 

necharakteristické věci zastínily ty podstatné…Jeho historicky pokroková role se dostala do 

pozadí. Výsledkem bylo, že byl vytvořen falešný a mylný dojem o obrazu Ivana.“ Zároveň se 

                                                           
264 Jednalo se o rezoluci O žurnalach Zvezda i Leningrad, ve které byly kritizovány leningradské časopisy za 
publikování prací Michaila Michajloviče Zoščenka a Anny Andrejevny Achmatovové, a rezoluci O repertuare 
dramatičeskich těatrov i merach po jego ulučšeniju. (ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i 
chudožestvennaja inteligencija, s. 587-596.) 
265 LEBEDĚV, N.A.: Lenin, Stalin a VKS(b) o filmu. Praha 1950, s. 140; ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): 
Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 598-602. 
266 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 581-584. 
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snažil obhájit své pojetí carovy osobnosti: „Je těžké si představit, že by se tento člověk, který 

vykonal na svou dobu neobyčejné a mimořádné činy, nikdy nezamýšlel nad volbou svých 

prostředků a že by nikdy nepochyboval o tom, jak postupovat v určitém případě.“ Nakonec 

uznal, že „tyto možné pochyby nesmějí ve filmu zastínit historickou úlohu cara Ivana.“267  

Krátce po svém veřejném pokání se Ejzenštejn v listopadu 1946 rozhodl napsat společně 

s hercem Čerkasovem, který ve filmu ztvárnil postavu Ivana Hrozného, dopis Stalinovi, ve 

kterém ho žádali o povolení film přepracovat.268 O několik měsíců později, v únoru 1947, byli 

oba pozváni na pozdní večerní audienci ke Stalinovi.269 Na schůzce, na které byl přítomen i 

Molotov se Ždanovem, Ejzenštejn uznal chyby, kterých se ve filmu dopustil - především 

zbytečného rozdělení druhé části filmu na dva díly. Navrhl upravit film tak, že zkrátí část 

natočeného materiálu a dotočí livonské tažení, kterým celý příběh uzavře.270 Jeho návrhy byly 

přijaty a Ejzenštejn získal povolení film předělat. Této možnosti nikdy nevyužil. I když 

oficiálně požádal o možnost film přepracovat, ve skutečnosti to neměl v plánu. Odmítal 

zkreslit historické skutečnosti tak, jak to po něm požadoval Stalin. Zatímco rozšířením filmu 

na tři části získal prostor pro zařazení myšlenky o tragédii autokracie, nyní měl všechny 

scény, týkající se tohoto tématu, vystřihnout a nahradit je scénami, které zobrazují pouze 

kladného Ivana bez jeho vnitřních pochybností. Po Ejzenštejnově smrti v únoru 1948 byla 

druhá část filmu Ivan Groznyj beze změny uložena do archivu a veřejnosti představena až 

roku 1958 na Světové výstavě v Bruselu.271  

Nezodpovězená zůstává otázka, zda Ejzenštejn svým filmem chtěl vědomě vytvořit 

historické podobenství mezi Hrozným a Stalinem a poukázat tak na tragédii samovlády a 

hrůzu tyranie, nebo zda chtěl natočit jen umělecky hodnotný film o osobnosti Ivana IV. 

Historik Leonid Kozlov zastával názor, že Ejzenštejn chtěl svým filmem vyjádřit nesouhlas se 

Stalinovou vládou a ukázat tragédii samovlády: „Obhajoba autokracie, která byla očekávána 

od Ejzenštejna, byla přetvořena od samého počátku do tragédie autokracie, zatímco idea 

velkého cíle, ospravedlňujícího prostředky, byla změněna v otázku, jakou strašnou cenou se 

                                                           
267 SETON, M.: Sergei M. Eisenstein. New York 1952, s. 460-461. 
268 Kozlov tvrdí, že skutečným důvodem tohoto setkání pro Ejzenštejna bylo získat čas k zachování druhého dílu 
v jeho dřívější podobě. (KOZLOV, L.: The artist and the shadow of Ivan, in: TAYLOR, R. – SPRING, D. (ed.):  
Stalinism and Soviet Cinema. London 1993, s. 130.) 
269 Zápis rozhovoru byl proveden na žádost Bolšakova. Zapsal ho blízký přítel Ejzenštejna, Boris Agapov, podle 
slov Čerkasova a Ejzenštejna, kteří zápis poté i podepsali. Zkrácený záznam rozhovoru viz МАRJAMOV, G.: 
Kremlevskij cenzor, s. 84-92; KOPAL, P. (ed.): Film a dějiny 2, s. 130-135; TAYLOR, R. (ed.): Sergei 
Eisenstein Selected Works, s. 299-304.  
270 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 612-619. 
271 BORDWELL, D.: The Cinema of Eisenstein. London 2005, s. 258.  
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platí za dosažení tohoto velkého cíle.“272 Proti chápání filmu jako paralely se stalinským 

režimem se ve svém článku naopak postavili David Brandenberger a Kevin Platt. Zpochybnili 

názor Kozlova a zdůraznili fakt, že „většina důkazů, podporující Kozlovovu analýzu, je 

nahodilá nebo odvozená ze vzpomínek napsaných dlouho po Ejzenštejnově smrti, které 

ukazují režiséra spíše jako opozičníka a mučedníka.“273 Je pravdou, že náznaky Ejzenštejnovy 

snahy vytvořit paralelu se Stalinovou vládou skutečně existují pouze ve vzpomínkách 

režisérových současníků. Například herec Michail Artěmjevič Kuzněcov274 v rozhovoru 

s Kozlovem a Blejmanem275 v roce 1967 vyprávěl o své rozmluvě s Ejzenštejnem při natáčení 

scény Ivanova pokání: „Řekl jsem: Sergeji Michajloviči, oč tu běží? Podívej, 1200 bojarů 

bylo zabito. Ten car je hrozný! Proč se proboha kaje? Ejzenštejn odpověděl: Stalin zabil 

mnohem víc lidí a nekaje se. Až to uvidí, možná že se kát bude.“276 Sám Blejman roku 1973 

vzpomínal na setkání s Ejzenštejnem v létě 1944, kdy mu Ejzenštejn promítal hotové scény 

z filmu Ivan Groznyj. Blejman film komentoval slovy, že je to tragédie moci, která může být 

chápána i jako současné téma. Ejzenštejn mu na to vážně odpověděl: „ Co když je to právě to, 

co jsem chtěl?“ 277 Ejzenštejn byl velmi opatrný a zřídkakdy zapsal do svých poznámek cokoli 

kontroverzního. Ohledně filmu Ivan Groznyj se vyjadřoval nejasně a dvojznačně, ale jisté je, 

že se Stalinem měl velmi napjaté vztahy kvůli osobním zkušenostem se stalinským 

terorem.278  

Ejzenštejnův film splnil stranické požadavky na umělecké zobrazení Ivana Hrozného 

pouze částečně. První díl plně vyhovoval předepsané stranické linii a Ejzenštejn byl za něj 

dokonce oceněn Stalinovou cenou prvního řádu. Druhý díl se však ukázal jako velmi 

problematický. Režisér se v něm soustředil na Ivanův duševní svět, na jeho výčitky a 

pochybnosti o správnosti svého jednání a takový obraz Ivana Hrozného byl pro Stalina 

nepřijatelný. Film byl odsouzen jako nehistorický a byl zakázán. Ejzenštejnův film společně 

s Bulgakovou hrou o Ivanu Hrozném dokumentují proměnu, která nastala v požadavcích 

stranického vedení na zobrazování prvního ruského cara. V době, kdy Bulgakov psal svou 

                                                           
272 KOZLOV, L.: The artist and the shadow of Ivan, s. 121.  
273BRANDENBERGER, D. - PLATT, K.M.F.: Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic, s. 
654. 
274 Michail Artěmjevič Kuzněcov (1918-1986), sovětský herec. Ve filmu Ivan Groznyj ztvárnil roli Fjodora 
Alexejeviče Basmanova. 
275 Michail Jurjevič Blejman (1904–1973), sovětský scénárista a filmový kritik. 
276 KOZLOV, L.: The artist and the shadow of Ivan, s. 123. 
277 BLEJMAN, M.J.: O kino. Moskva 1973, s. 425. 
278 Během Ejzenštejnovy cesty po Evropě a Spojených státech Amerických v letech 1929-1932 bylo režisérově 
matce vyhrožováno trestem, pokud se její syn nevrátí zpět do Sovětského svazu. (FIGES, O.: Natašin tanec, s. 
406.)  
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hru, rehabilitace předrevolučních dějin ještě nezačala a při schvalování hry cenzuře vadilo 

spíše komické zobrazení sovětské současnosti než osobnosti Ivana Hrozného. V případě 

Ejzenštejna byla situace zcela jiná. Režisér byl natočením filmu pověřen samotným 

stranickým vedením v době, kdy rehabilitace Ivana Hrozného začínala, a Ejzenštejnovy obtíže 

s prací na filmu dokazují, jak přísný byl dohled stranického vedení v čele se Stalinem na 

správnou prezentaci osobnosti a vlády Ivana Hrozného – především na jeho filmové 

zpracování.  
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3.1.  Historický román Valentina Ivanoviče Kostyleva  
  

 

Valentin Ivanovič Kostylev se o osobnost a vládu Ivana Hrozného začal zajímat již 

v době, kdy pracoval na svém románu Kuzma Minin z roku 1939.279 Napsáním románu o 

prvním ruském carovi nebyl na rozdíl od Ejzenštejna a Tolstého pověřen stranickým 

vedením,280 ale učinil tak zřejmě z vlastní iniciativy kvůli zálibě v historických tématech. 

Ačkoli nebyl pověřen shora, stal se prvním, kdo široké veřejnosti představil nový obraz cara 

Ivana a jeho doby.281 Učebnice ruských dějin z konce třicátých let sice podaly pozitivnější 

hodnocení Ivanovy vlády, ale jednalo se o odbornou literaturu, která byla známá pouze 

úzkému okruhu lidí. Díky Kostylevově článku Litěraturnyje zametki, který vyšel v březnu 

1941 v časopisu Izvestija,282 se nový pozitivní obraz cara, který byl zcela v souladu se 

stranickými požadavky, dostal do povědomí širší veřejnosti. Kostylev se ve svém článku 

ohradil proti negativnímu hodnocení Ivana a jeho opričniny předrevolučními ruskými 

historiky a spisovateli. Podle jeho názoru byla „opričnina ve skutečnosti vytvořena jako 

protiváha arogantní aristokracii.“ Vyzdvihl carovy úspěchy v posílení a sjednocení ruského 

státu a kladl důraz na jeho diplomatické schopnosti, vojenské úspěchy a velmi blízký a vřelý 

vztah k prostým lidem, kteří ho milovali a podporovali v boji se zrádnými bojary. Carovu 

krutost nezamlčoval, ale ospravedlňoval ji jako nezbytný nástroj pro potlačení zradců. 

Kostylev pracoval na svém třídílném historickém románu o Ivanu Hrozném v letech 

1939-1947 a pozornost věnoval především livonské válce. Jak o několik let později sám 

přiznal, zajímal ho „především boj Ivana Hrozného za přístup k moři, tzv. baltský problém, 

který vznikl na Rusi v 16. století a vyžádal si mnoho sil moskevského státu a mnoho let 

panování Ivana IV.“283 Není náhoda, že právě livonská válka se stala ústředním tématem 

Kostylevovy práce. V době, kdy pracoval na románu, se uskutečnila anexe pobaltských států 

Sovětským svazem, a důraz na oprávněný historický nárok Ruska na livonské území měl tuto 

anexi ospravedlnit.  

První díl románu Moskva v pochodě byl vydán roku 1942 v časopisu Okťjabr284 a 

následující rok knižně. Děj se odehrává v letech 1557-1560. Hlavními postavami, 

                                                           
279 DARKOV, V.: V.I.Kostylev. Moskva 1959,  s. 88. 
280 PERRIE, M.: The Cult of Ivan the Terrible, s. 109. 
281 UHLENBRUCH, B.: The Annexation of History: Eisenstein and the Ivan Grozny Cult of the 1940s, in: 
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prostřednictvím jejichž osudů je popisována vláda a doba Ivana Hrozného, jsou tři nevolníci. 

Andrej Čochov, nevolník nižegorodského bojara Nikity Borisoviče Kolyčeva, Gerasim 

Timofejev a mordvínská dívka Ochima společně utečou do Moskvy, kde si u cara stěžují na 

kruté zacházení od svého pána. Ivan Hrozný se jich ujme a přijme je do svých služeb. Andrej 

je poslán k dělostřelectvu, Gerasim začne sloužit jako hraniční stráž a Ochima je poslána na 

práci k Ivanu Fjodorovi, prvnímu ruskému tiskaři. Příběh je zasazen do doby příprav a 

prvních let livonské války. Ivan Hrozný by rád dobyl Pobaltí, aby získal přístup k Baltskému 

moři a navázal přímé kontakty se západní Evropou, ale vybraná rada v čele s Adaševem a 

popem Silvestrem chce pokračovat v dosavadní zahraniční politice ruského státu a vést válku 

směrem na jih a východ proti krymskému chánovi. Navzdory odporu bojarů car prosadí svou 

vůli a na počátku roku 1558 ruské vojsko vpadne do Livonska a obsadí značnou část 

livonského území.285 

Kritickou recenzi na Kostylevův první díl románu napsal v březnu 1943286 sovětský 

spisovatel Sergej Petrovič Borodin.287 Borodin v recenzi zpočátku chválil Kostyleva, že 

správně zobrazil Ivana jako „pokrokového panovníka, tvrdého ve snaze dosáhnout svých cílů, 

bystrého a odvážného,“ ale posléze přešel k výčtu nedostatků románu. Ohradil se proti 

nevěrohodnému zobrazení hlavních hrdinů, nedůslednému užívání archaického jazyka a 

častého anachronismu v románu: „Ochima byla zobrazena skoro jako současná dívka, která 

přišla ze zemědělského družstva v Rjazani pracovat do továrny v Moskvě…Andrej mluví s 

carem prostě, stejně jako dělník s vedoucím okresního zemědělského výboru.“ Kritizoval 

zobrazení Ivana IV. jako lidového cara, který měl velmi blizký vztah k prostým lidem: „Není 

potřeba zkreslovat skutečnost a ospravedlňovat Hrozného. Představovat ho jako někoho, kdo 

se zajímá o každodenní světské starosti lidí.“ Podle Borodina byl Ivan Hrozný velmi 

vzdělaným a komplikovaným panovníkem, jehož obraz by neměl být měněn snahou ho 

zjednodušit.  

Kostylev reagoval na kritiku svého románu v časopisu Okťjabr.288 Nesouhlasil 

s Borodinovými výtkami a snažil se svou práci ospravedlnit: „Samozřejmě román není bez 

chyb, každou kritiku vítám, ale v tomto případě je situace jiná. V zájmu samotných čtenářů a 

v zájmu faktů musím vystoupit s námitkami proti Borodinově kritice.“ Ohradil se proti výtce, 
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že zkresluje obraz cara Ivana, a poukázal na to, že v románu si je Ivan Hrozný při jednání 

s prostými lidmi stále velmi dobře vědom svého postavení. Jako příklad uvedl carovo první 

setkání s Andrejem a Gerasimem, kdy Ivan poté, co vyslechl jejich stížnost, nařídil, aby byli 

zmrskáni za útěk od svého pána. 

Ke sporu mezi Kostylevem a Borodinem se vyjádřil Veselovskij na žádost Institutu 

historie Akademie věd SSSR a redakční rady časopisu Litěratura i iskusstvo. V srpnu 1943 

napsal recenzi Po povodu trilogii tov. Kostyleva i voznikšej o něj polemiki,289 ve které se 

negativně stavěl k beletristům, kteří podle jeho názoru příliš svobodně zacházeli 

s historickými fakty: „Poslední dobou se v tisku objevilo mnoho prací na historické téma od 

autorů, kteří, překračujíce meze své působnosti, popularizují historické poznání a dokonce 

propagují své vlastní myšlenky bez přihlédnutí k dosaženým výsledkům bádání, obhajujíce se 

domnělým právem, že mohou přehodnotit prakticky celou naši historiografii.“ Veselovskij 

odmítl domněnku, sdílenou Kostylevem i Borodinem, že historický Ivan Hrozný byl 

neobyčejně pokrokový a talentovaný panovník: „Dávat pouze Ivanovi vinu za všechna 

neštěstí, která se udála za jeho panování, by bylo hrubou chybou… Historik však nemá právo 

dopouštět se druhého extrému jako Kostylev a Borodin a opěvovat bystrost a panovnický um 

Ivana Hrozného.“ Veselovskij se vysmíval Kostylevovým znalostem historie a jeho 

modernizaci osobnosti Ivana Hrozného. Nelíbilo se mu především zkreslení carova vztahu 

s jeho ženou Anastázií, kdy je car podle jeho názoru v románu popsán jako „rodinný typ,“ 

který má krásný a láskyplný vztah se svou ženou a zasvěcuje ji do všech svých státnických 

záměrů. Veselovskij ve své recenzi podal kritiku nejen Kostylevova románu, ale jako jeden 

z mála sovětských historiků se nebál vyjádřit nesouhlas s idealizováním obrazu Ivana 

Hrozného v sovětské historiografii a umění, což zřejmě zapříčinilo, že jeho recenze byla 

vydána až dlouho po jeho smrti roku 1973.290 

Kostylevova románu se veřejně zastal Vipper,291 který pochválil autora, že si jako 

hlavní téma vybral události livonské války, které on sám považoval za zlomové v dějinách 

moskevského státu, a že cara správně vyobrazil jako člověka „s nezdolnou vůlí, jasným 

pohledem na svět, osvobozeného od předsudků, nepřístupného vnějším vlivům, s prorockým 

pohledem na budoucí veliký rozvoj moskevského státu, s vytříbeným pochopením problémů 
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mezinárodní diplomacie, vojenské techniky i osvětové kultury.“ Vipper se ve své recenzi 

soustředil na pozitivní přínos Kostylevova románu k rehabilitaci Ivana Hrozného, ale na závěr 

si neodpustil několik rad pro případné pokračování románu. Upozornil Kostyleva, aby si 

dával pozor na používání moderních termínů: „Označení Slované, Livonci, Lotyši se poprvé 

objevilo v nauce v 18. a 19. století a nemohlo být tedy známo ani velmi znalému a sečtělému 

Ivanu Hroznému. A samotný pojem Slovanstvo jako veliký etnický celek vznikl také mnohem 

později .“  

Druhý díl Kostylevova románu More byl publikován roku 1945 krátce po skončení 

druhé světové války.292 Jak uvedl sám Kostylev, román se věnuje „tzv. narvskému plavení,293 

ruskému mořeplavectví v letech 1563-1567. Livonská válka stále pokračuje a car využívá 

získaného přístupu k Baltskému moři, aby posílil vzájemné politické a obchodní styky 

s Anglií. Čelí zrádným bojarům a je nucen proti nim tvrdě zasahovat za pomoci Maljuty 

Skuratova. Kurbskij se staví do čela bojarského spiknutí a za pomoci polského krále 

Zikmunda II. Augusta plánuje svrhnout cara, ale nakonec je nucen prchnout před carovým 

hněvem na Litvu. Ivan Hrozný zakládá opričninu a stává se stále více podezřívavým.294  

Poslední díl trilogie Něvskaja tverdynja byl vydán roku 1947. Kostylev v něm 

popisuje zahraniční politiku posledních let carovy vlády. Hrozný čelí novému polskému králi 

Štěpánu Báthorymu, který neúspěšně obléhá Pskov. Přestože car ztrácí mírem s Polskem 

dobytá území v Livonsku, utěšuje se nadějí, že se rozvíjí cesta přes Bílé moře s 

přístavem v Archangelsku jako alternativa ke ztracenému přístupu k Baltskému moři. Car je 

sužován pochybnostmi o správnosti a oprávněnosti svých krutých činů, ale přesvědčuje sám 

sebe, že neměl jinou možnost. Navzdory mnohým neúspěchům Ivan Hrozný umírá s 

vědomím, že položil základy silného ruského státu. Epilog románu, který je zasazen do doby 

Petra Velikého, potvrzuje, že baltská otázka byla hlavním tématem románu. Na lodi, která 

pluje z Petrohradu, Petr vzpomíná na snahu svého významného předchůdce Ivana Hrozného 

získat pro Rusko přístup k Baltskému moři, kterého on sám dosáhl: „Blahé paměti náš děd 

Ivan Vasiljevič všechny pobouřil v té době. Jeho Narva jako by všechny krále rozběsnila. 

Vzali mu ji, ale my jsme ji znovu dobyli! Car Ivan nám ukázal cestu… Věčná mu sláva.“295 

Druhý a třetí díl Kostylevova románu byl publikován po skončení druhé světové 

války, v době, kdy rehabilitace Ivana Hrozného ustoupila do pozadí ve prospěch aktuálních 
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oslav vítězství Sovětského svazu, a mezi čtenáři proto nevzbudil přílišný zájem. Přesto byla 

trilogie vydána roku 1948 jako celek296 a v dubnu téhož roku byl Kostylev za svůj román o 

Ivanu Hrozném oceněn Stalinovou cenou druhého řádu.297   

Kostylev během své práce na trilogii čerpal z mnoha historických materiálů. Jednalo 

se o práce sovětských historiků i o dobové prameny,298 ze kterých v knize často citoval.299 

Historické události, zachycené v románu, se opravdu staly a jejich datování i posloupnost 

odpovídají historické skutečnosti. Ústředním tématem je livonská válka, která se uskutečnila 

v letech 1558-1582/1583. Jednotlivé díly románu zachycují v souladu s historickou 

skutečností nejdůležitější momenty livonské války od počátečních úspěchů ruských vojsk 

roku 1558, kdy byla dobyta většina livonského území včetně Narvy, Dorpatu a jiných měst, 

až po uzavření příměří. V závěrečném dílu trilogie autor shodně s historickou skutečností 

popsal výpravu papežského diplomata Antonia Posseviniho na Rus v letech 1581-1582, jehož 

prostřednictvím Ivan Hrozný uzavřel roku 1582 příměří s polským králem Štěpánem 

Báthorym a o rok později se švédským králem Janem III. Kostylev nechtěl zakončit trilogii 

carovou porážkou v livonské válce, kdy Rusko ztratilo mnohá dobytá území a především 

přístup k Baltskému moři, a proto se v závěrečném dílu soustředil na pozitivní aspekty 

posledních let carovy vlády. Vyzdvihl především budování nového přístavního města 

Archangelsk u Bílého moře jako alternativu ke ztracenému přístupu k Baltskému moři.  

Ačkoli mnohé dějinné události v románu odpovídají skutečnosti, jejich vylíčení je 

svým výrazným protiněmeckým zaměřením poplatné době, ve které byla trilogie napsána. 

Kostylev ospravedlňuje útok na Livonsko nejen dědičnými nároky ruských panovníků na 

livonské území, ale také nepřátelským chováním německých rytířů, kteří podle cara „pobořili 

všechny naše cerkve v Rize, Jurjevě a Revelu. Přepadají naše kupce, berou do zajetí naše 

dívky, utínají hlavy našim lidem. Nepouštějí k nám cizozemské hosty.“ 300 Řád měčových 

rytířů, který ve 13. století založil na území dnešního Estonska a Lotyšska svůj livonský stát, 

skutečně kontroloval nejdůležitější obchodní přístavy u Baltského moře jako Rigu, Revel a 

Narvu a zabraňoval přímým obchodním kontaktům Ruska se západní Evropou. Kostylev však 

tvrzením, že car chtěl v první řadě osvobodit pobaltský lid od německého útlaku a dobýt zpět 
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staré ruské državy v Pobaltí zastínil skutečný důvod vypuknutí livonské války, a to touhu 

Ivana Hrozného získat přístup k Baltskému moři a navázat kontakty se západními státy.  

Kostylev v románu použil klasické a jednostranné rozdělení na kladné a záporné 

hrdiny. Kladné zobrazení prostého lidu, který stojí na straně cara a podporuje ho v jeho snaze 

dosáhnout břehů Baltského moře, je v protikladu záporné prezentace bojarů, kteří vystupují 

proti carovi, snažíc se překazit jeho snahy reformovat ruský stát a navázat kontakty se 

západními státy. Tímto jednostranně negativním zobrazením bojarů, které Kostylev zobrazil 

jako zrádce vlasti, spolčující se s nepřáteli ruské země, chtěl autor zjevně odůvodnit carovu 

zášť vůči nim a omluvit jejich popravování a pronásledování. Při charakteristice vyšší a 

střední vrstvy autor vycházel ze skutečných historických postav, ale v případě prostého lidu 

použil smyšlené postavy. Kostylev nejednou vyjádřil nespokojenost nad tím, že mnozí 

spisovatelé nevěnují ve svých pracích dostatečnou pozornost prostému lidu.301 Do své 

trilogiie proto zakomponoval postavy rolníků, řemeslníků, kupců, námořníků, strážců hranic, 

tiskařů i vojáků. Do popředí příběhu umístil tři smyšlené postavy, Andreje Čochova, 

Gerasima Timofejeva a Ochimu, které nechal pracovat v dělostřelectví, v pohraniční stráži a v 

tiskařství, aby poukázal na zásluhy Ivana Hrozného v těchto oblastech. Za Ivanovy vlády bylo 

provedeno mnoho vojenských reforem, které značně posílily bojeschopnost ruské armády. 

Kostylev vyzdvihl především rozvoj ruského dělostřelectva a zlepšení obrany ruských hranic 

vybudováním pohraničních pevností a hlídek. Gerasim v románu sloužil pod velením knížete 

Michaila Ivanoviče Vorotynského, kterého Kostylev historicky správně zobrazil jako 

významného vojenského velitele, který strážil jižní hranice Ruska. Ochima pracovala u 

prvního ruského tiskaře Ivana Fjodorova, diakona chrámu svatého Nikolaje Gostunského 

v Kremlu, který roku 1564 vytiskl první ruskou knihu. 

V Kostylevově trilogii je Ivan Hrozný v souladu se stranickými požadavky zobrazen 

jako skvělý panovník, vojevůdce a diplomat, ale také jako hrdina. Například během požáru 

Moskvy neváhal pomoci prostým lidem hasit jejich domy: „Car zavolal na Grjazného, aby 

vyvrátil trámy. Sám také vylezl na střechu a nařídil, aby mu podávali vodu. Střelci zvedali 

vědro za vědrem. Car jim je vytrhával, přibližoval se k místům na střeše, která otevřel Vasilij 

Grjaznoj, a vyléval tam vodu.“302 Kostylev se v románu nesnažil zastřít carovu krutost. Ve 

třetím dílu zcela otevřeně popisuje vraždu careviče Ivana Ivanoviče, kterého roku 1581 

Hrozný zabil. Nezakrývá ani carovu zálibu v mučení a popravách, kterých se Ivan často 
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osobně účastnil. Carovo počínání se však snažil ospravedlnit jako nezbytné pro potlačení 

bojarského spiknutí a odkazoval na podobné kruté chování carových současníků Jindřicha 

VIII., Marie I. Tudorovny či Karla IX. Kostylev ve svém románu narozdíl od Ejzenštejna 

nezakrýval, že mezi opričníky patřili významní členové bojarských rodin, ale popíral, že by 

během opričniny byli pronásledováni také prostí lidé, zdůrazňujíc, že opričníci stíhali jen 

bojary, kteří se provinili zradou proti své vlasti a carovi. 
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3.2.  Tragédie Alexeje Nikolajeviče Tolstého   

 

Významný sovětský dramatik a spisovatel Alexej Nikolajevič Tolstoj byl napsáním 

divadelní hry o Ivanu Hrozném pověřen v prosinci 1940 „na zvláštní objednávku Výboru pro 

umělecké záležitosti a v návaznosti na rozhodnutí Ústředního výboru strany, který stanovil 

nutnost rehabilitovat pravdivý obraz Ivana IV. v ruské historii – obraz, který byl narušen 

šlechtickou a buržoazní historiografií,“ jak napsal Ščerbakov ve svém memorandu roku 

1942.303 Sám Tolstoj vysvětlil výběr tématu své nové hry dějinnými okolnostmi: „Věřil jsem 

v naše vítězství i v nejtěžších dnech října a listopadu 1941. To bylo tehdy, když jsem začal 

v Zimenkách (u města Gorkij na břehu Volhy) psát dramatický příběh Ivana Hrozného. Byla 

to moje odpověď na ponížení mé vlasti Němci.“304 Tolstoj měl bohaté zkušenosti s psaním pod 

Stalinovým dozorem. Již během své práce na románu o Petru Velikém pocítil tlak z vůdcovy 

strany, na který si postěžoval malíři Juriji Pavloviči Anněnkovi305 při pobytu v Paříži roku 

1937. V Tolstého projevu si nelze nevšimnout ironického tónu, když se zmiňoval o Stalinovi 

a jeho snaze přepsat ruské dějiny.: „Je potřeba psát propagandistická díla? K čertu s nimi, já 

je napíši! Ale není to tak lehké, jak se může zdát. Je potřeba to poskládat z mnoha různých 

nuancí! Napsal jsem Azefa a byl zatracen. Napsal jsem Petra Prvního a i on spadl do stejné 

pasti. Když jsem ho psal, „otec národů“ revidoval dějiny Ruska. Petr Veliký, aniž jsem si to 

uvědomil, se stal proletářským carem a prototypem našeho Josifa! Přepsal jsem to celé, aby 

to odpovídalo stranickým požadavkům, a teď chystám třetí, a doufám, že i poslední verzi, 

protože ani s druhou nebyl náš Josif spokojen. Už před sebou vidím všechny ty Ivany Hrozné 

a další Rasputiny, kteří budou rehabilitováni, stanou se marxisty, a tím se proslaví. Mně je to 

úplně jedno! Takové změny mě dokonce baví!“306  

Tolstoj byl Stalinovým oblíbeným spisovatelem, který si získal jeho přízeň prací o 

vůdcově oblíbeném ruském panovníkovi Petru Velikém. V polovině roku 1934 se Stalin sešel 

s Tolstým a společně hovořili o Ivanu Hrozném. Tucker píše, že „oba se mimo jiné shodli, že 

se Ivan Hrozný lišil od Petra Velikého tím, že se obklopil Rusy a ne cizinci.“307 Tento názor 

Stalin potvrdil o několik let později, když prohlásil, že „Petr Veliký byl také velký vládce, ale 

měl příliš liberální vztah k cizincům, příliš otevřel bránu do země a připustil vliv cizinců na 
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chod země, dopustil poněmčování Ruska.“ 308 Petr Veliký patřil mezi Stalinovy oblíbené 

panovníky především na počátku vůdcovy vlády. S posilováním ruského nacionalismu ve 

třicátých letech se Petr I. stal pro své velmi blízké vztahy s cizinci nevhodným vzorem pro 

ruského vůdce a do popředí Stalinova zájmu se dostal Ivan Hrozný. Tuckerovo tvrzení, že 

„ jako vzor pro roli, kterou sehrál v pětiletce, mu posloužil Petr Veliký a vzorem pro provedení 

velké čistky se mu stal pro změnu Ivan Hrozný,“309 lze dle mého názoru spíše chápat jako 

nadsázku než konstatování skutečnosti.   

O osobnost a vládu Ivana Hrozného se Tolstoj začal zajímat již během své práce na 

románu o Petru Velikém v polovině třicátých let a postupně o něm získával stále více 

informací.310 V létě roku 1938 například navštívil město Bachčisaraj na Krymu, kde 

v místním muzeu zkoumal prameny o diplomatických vztazích Ivana Hrozného s krymským 

chánem Devlet-Girejem, které se týkaly uvěznění opričníka Vasilije Grigorjeviče 

Grjazného.311 S tématem své nové hry o Ivanu Hrozném Tolstoj seznámil veřejnost v březnu 

1941, když získal Stalinovu cenu prvního řádu za svůj román Petr Pervyj.312 

Tolstoj měl hru dopsat do září 1941, ale německá invaze v červnu téhož roku 

pozastavila jeho práci. Svou pozornost zaměřil na psaní vlasteneckých článků o hrdinné 

minulosti ruského národa, o lásce k vlasti, o nenávisti k nepřátelům a o naději na brzké 

vítězství sovětského lidu.313 Ve svých článcích často poukazoval na významné události a 

osobnosti ruských dějin. Ivana Hrozného vykreslil jako pravého patriota, skvělého vojevůdce 

a zakladatele silného ruského státu: „Když se Ivan Hrozný rozhodl vytvořit ze samostatných 

nebo Moskvě podřízených knížectví silný ruský stát, lidé to pochopili a podpořili ho v jeho 

krutém boji s knížaty a bojary, v nebývale pokrokové opričnině i v krvavých válkách za staré 

ruské votčiny. Mnohaletý a zpočátku vítězný boj Ivana Hrozného skončil vojenským 

neúspěchem, ale ruský stát byl vytvořen a široce se rozprostíral od Kaspického moře až po 

Bajkal. Země se stala jednotnou a sjednocenou vlastí.“314 Dobu Ivana Hrozného prezentoval 

jako jednu z klíčových epoch ruských dějin, během které se vytvořil sjednocený ruský stát a 

formoval charakter ruského národa: „Doba Hrozného, 16. století – to je epocha sjednocení 

                                                           
308 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 613. 
309 TUCKER, R.C.: Stalin na vrcholu moci, s. 310. 
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ruského státu. Osobnost i činy Ivana Hrozného byly z mnoha důvodů zkresleny historiky. 

Právě nyní se ruská historiografie navrátila na základě nedávno odkrytých dokumentů k této 

době, aby ji nově zhodnotila. Doba Hrozného – to je doba ruské renesance, která stejně jako 

doba Petra Velikého odráží ohromný vzestup tvůrčích sil ruského národa.“315 Psaní divadelní 

hry o prvním ruském carovi se Tolstoj začal plně věnovat na podzim 1941, kdy byl společně 

s dalšími sovětskými umělci a vědci evakuován před postupující německou armádou do 

středoasijského města Taškentu.  

První verzi hry Ivan Groznyj Tolstoj dokončil v únoru 1942.316 Následující měsíc byla 

v časopisu Litěratura i iskusstvo otištěna část hry (konkrétně scéna, ve které se car rozhodne 

začít livonskou válku i přes odpor bojarů).317 V březnu 1942 Tolstoj hru přečetl svým 

kolegům v Taškentu. Podle redaktora časopisu Litěratura i iskusstvo byla hra přítomnými 

přijata s velikým nadšením: „S nadšením sledovali děj hry. Přestože je lživá představa o 

historické roli Ivana Hrozného silně zakořeněna, všichni cítili, že se před nimi objevil 

skutečný, pravdivý Ivan Hrozný.“318 Divadelní herec Solomon Michajlovič Michoels319 

chválil především malebný jazyk a kompoziční jednotu hry, historik Grekov vyzdvihl 

Tolstého zobrazení Ivana Hrozného, které podle jeho názoru zcela korespondovalo se závěry 

současné sovětské historiografie. Zpráva se již nezmiňovala o tom, že Tolstého hra sklidila 

především mezi historiky značnou kritiku. Například Veselovskij o několik let později 

vzpomínal na schůzi s rozpaky: „Někteří historikové upozornili Tolstého na nevhodnost 

používat tak svobodně historická jména a Tolstoj namítl – Nejsou pro vás všichni stejní? Já 

jsem odpověděl, že mi je zcela jedno, jaká jména použije autor románu či hry o Vampuce, 

africké nevěstě, ale mně stejně jako i ostatním historikům není jedno, jak autor uměleckého 

díla o historickém tématu zachází s historickými jmény.“320 Na Veselovského kritiku Tolstoj 

odpověděl, že jako umělec je oprávněn k některým nepřesnostem ve faktických 

podrobnostech i v historické chronologii.321  

                                                           
315 TOLSTOJ, A.N.: Nad čem ja rabotaju, in: Ogoněk, 1943, č. 3, s. 13; TOLSTOJ, A.N.: Polnoje sobranije 
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Stranické vedení bylo s Tolstého hrou také nespokojeno. Ščerbakov ve svém 

memorandu Stalinovi vysvětluje příčiny této nespokojenosti: „Tolstého hra Ivan Groznyj byla 

nominována Výborem pro ceny na Stalinovu cenu za rok 1941. Přesto bylo rozhodnuto na 

základě analýzy této hry neřídit se nominací, jak z formálních důvodů (hra nebyla 

publikována, ani uvedena v žádném divadle, a je neznámá pro sovětskou veřejnost, nebyla 

kriticky zhodnocena atd.), tak také ze zcela závažných důvodů - hra zkresluje historický obraz 

jednoho z největších představitelů ruského státu, Ivana IV.“ Ščerbakov dále interpretoval 

představy stranického vedení o tom, jak by Ivan Hrozný měl být v uměleckých pracích 

zobrazován: „Navzdory skutečnosti, že téměř rok uplynul od toho, co se spisovatelé a historici 

začali zabývat úkolem rehabilitovat Hrozného cara, výsledky jejich práce jsou dosud 

neuspokojivé. Tolstého hra Ivan Groznyj ilustruje tuto situaci. Nejen že nedokázala správně 

zobrazit Ivana Hrozného, ale dokonce zkreslila jeho obraz. Hlavním nedostatkem Tolstého 

hry o Ivanu Hrozném je, že Ivan zde není ukázán jako významný, nadaný státník, sjednotitel 

ruského státu a nesmiřitelný nepřítel feudální fragmentace Rusi a zpátečnických bojarů. Hra 

zobrazuje zápas mezi Ivanem a bojary pouze jako konflikt uvnitř panovnického dvora… Ve 

skutečnosti Ivanův boj s bojary byl konfliktem mezi dvěma podstatnými směry: pokrokovou 

rozhodností cara Ivana vytvořit sjednocený ruský stát a zpátečnickým směrem bojarů, kteří 

trvali na dědičném městničestvu a feudálním pořádku… Ivanova opatření proti bojarům, 

která byla nezbytná, aby zlomila tvrdý bojarský odpor proti Ivanovým vládním reformám, 

nejsou ve hře vysvětlena… Vztah mezi lidmi a carem je ve hře zobrazen zjednodušeně a 

primitivně. Lid je prezentován jen postavou svatého blázna Vasilije Blaženého, který dal 

carovi minci jménem lidu, aby podpořil jeho válku proti Livonsku, a který obětoval svůj život 

za záchranu Ivana Hrozného před letícím šípem zrádných bojarů… Ivanova válka 

s Livonskem je líčena historicky nepřesným způsobem. Ve hře není jediné slovo o rozdrcení 

livonského řádu ruskými vojsky. Válka končí Kurbského zradou a ústupem ruských sil. Tímto 

způsobem hra narušuje historické události. Závěr hry je zcela nepřijatelný. Namísto zobrazení 

triumfálního vítězství nad Livonskem a realizováním Ivanových plánů na vytvoření 

sjednoceného ruského státu, hra končí scénou u rakve carevny, zavražděné bojary, a 

Ivanovým dvojsmyslným příkazem: Opričníci, pochodujme na Moskvu… Pro všechny výše 

uvedené důvody Tolstého zmatená hra o Ivanovi Hrozném nemůže být považována za 

přijatelnou ani pro uvedení v divadle, ani pro publikování, protože nedodržela požadavky na 

rehabilitaci obrazu IV.“322  Ščerbakov ve své kritice Tolstého hry zcela jasně představil 
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požadavky, jaké mělo stranické vedení na rehabilitaci Ivana Hrozného. Podobné instrukce 

byly pravděpodobně předány Ejzenštejnovi a Tolstému, když byli pověřeni napsáním děl o 

Ivanu Hrozném. 

Kritika Tolstého hry se objevila také v článku předsedy Výboru pro umělecké 

záležitosti Michaila Borisoviče Chrapčenka323 z května 1942.324 Protože Ščerbakovo 

memorandum bylo tajné a pravděpodobně se dostalo jen do rukou nejvyšších stranických 

představitelů, Chrapčenkův článek byl první, který veřejně vyjádřil nespokojenost stranického 

vedení s Tolstého hrou. Podle jeho názoru Tolstoj zkreslil historický obraz cara: „Ivan Hrozný 

je zde ukázán především v osobní rovině. V díle není zdůrazněna horečná snaha Ivana 

Hrozného vytvořit centralizovaný stát a sjednotit ruskou zemi. Veliké státní reformy, 

realizované Ivanem Hrozným, zůstaly bez autorova zájmu. Boj Ivana Hrozného s bojary byl 

v díle redukován jen na spor uvnitř dvora a role opričniny jako opory Ivana Hrozného 

v podstatě není ukázána… Nepochybně Tolstého hra Ivan Groznyj nesplnila požadavky na 

rehabilitaci Ivana Hrozného.“ Chrapčenkovy závěry se natolik shodují se Ščerbakovými, že 

je jisté, že Chrapčenko byl se stranickými připomínkami pečlivě seznámen a následně 

pověřen je veřejně prezentovat v tisku, aby umělci byli upozorněni na to, jaké jsou představy 

stranického vedení o rehabilitaci Ivana IV. Krátce po uveřejnění Chrapčenkovy kritiky bylo 

plánované knižní vydání Tolstého hry a její uvedení v moskevském Malém divadle 

pozastaveno.325  

Tolstoj se rozhodl vyhovět stranickým námitkám. Po svém návratu z Taškentu do 

Moskvy na konci roku 1942 začal na hře znovu pracovat a příběh o Ivanu Hrozném se 

tentokrát rozhodl rozšířit do trilogie. Na počátku roku 1944 v rozhovoru pro časopis Směna 

hovořil o své práci na hře: „Práce nad první částí Orel i orlica byla pro mě zkušební studií 

Hrozného, jeho charakteru, lidí jeho doby. Druhá část Trudnyje gody ukazuje charakter 

vládnutí Ivana, smysl a příčiny všech jeho činů.“326 Krátce po dopsání hry Tolstoj představil 

v dubnu 1943 v moskevském Malém divadle druhý díl Trudnyje gody. Divadelní kritik Boris 

Sergejevič Romašov,327 který byl na předčítání přítomen, zaznamenal, že Tolstoj mluvil o 

obtížích, se kterými se během práce potýkal: „Tato práce se dělala těžce – řekl po krátké 
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odmlce. Hlavně bojoval s kompozicí. Nejprve si uvědomil, jak těžká je dramatická forma… V 

novele a románu nijak nepřemýšlíš o kompozici. Vše plyne, a často ani nevíš, jak to skončí. 

Ale zde to bylo velmi těžké. Najít takovou kompozici, aby navazovala na první díl, není lehké. 

Musel jsem myslet na to, aby to dobře navazovalo. Proto ta scéna Šujského s Godunovem na 

mostě… Když je jasná kompozice, vše je jednoduché.“ Třetí díl, který měl zachytit poslední 

roky Ivanova života, se Tolstoj rozhodl nenapsat. Nechtěl vyprávět o těžkostech a nezdarech 

Ivana Hrozného v době, kdy v Sovětském svazu zuřila válka: „Třetí část psát nebudu. Je to 

strašné. Je to takový smutek. Zhroucení všech jeho nadějí. Nelze o tom psát v této době.“328  

Stranické vedení hru opět nepovolilo. Tolstoj proto využil osobních kontaktů se 

Stalinem a 2. června 1943 mu napsal dopis, žádaje ho o schválení druhého dílu, který mu 

osobně nedávno sám poslal: „Drahý Josefe Vissarionoviči, má hra Trudnyje gody stále leží 

bez povšimnutí. Obracel jsem se na soudruha Ščerbakova, ale nedal mi kladnou, ani 

zápornou odpověď. Výbor pro umělecké záležitosti nevydal žádné rozhodnutí. Malé divadlo 

chce horlivě zinscenovat hru Trudnyje gody a mohlo by tak učinit již na konci listopadu nebo 

v prosinci. Velmi Vás prosím, zda byste si našel čas a seznámil se s hrou, která je pro mě za 

celý můj literární život nejtěžší a nejdražší prací.“329 Tolstoj se snažil Stalina přesvědčit o 

vlasteneckém přínosu hry: „Dramatický příběh hry Ivan Groznyj začal v nejtěžší době – v 

říjnu 1941 (hrou Orel i orlica), kdy bylo potřeba s veškerou silou a veškerou nezbytností 

vyburcovat, nově pochopit a uvést historii ruské kultury jako zbraň v boji… Idea velkoleposti 

ruského státu, velké cíle, touha po dobru, po morální dokonalosti, odvaha, zvraty a přeměny, 

mírnost a ve stejnou dobu kuráž a vytrvalost, síla charakteru – to vše je výjimečné a ruské a 

to vše se jasně zrcadlí v lidu 16. století. A nejjasnější z postav této doby je Ivan Hrozný.“ 

V dopisu se Tolstoj omlouvá, že ve hře nejsou obsaženy všechny významné činy Ivanovy 

vlády a že nejsou zobrazeny zcela historicky pravdivě, ale umělecké dílo je omezeno časem i 

rozsahem. 

Není jisté, zda Stalin na Tolstého dopis odpověděl, ale zcela jistě se s hrou seznámil a 

vyslovil připomínky, podle kterých Tolstoj hru následně upravil. V říjnu 1943 Tolstoj 

Stalinovi napsal: „Drahý Josife Vissarionoviči! Přepracoval jsem obě hry. V první hře místo 

čtvrtého obrazu (Kurbskij pod Revelem) jsem napsal dva obrazy: jak Hrozný získal Polock a 

útěk Kurbského na Litvu. V druhém dílu jsou nové obrazy o Zikmundu Augustovi a poslední - 

Hrozný pod Moskvou. Obě hry jsou upraveny obsahově i stylisticky - nejvýznamnější změny 
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jsem zvýraznil červenou tužkou. Umělecké i Malé divadlo čekají, zda budou hry povoleny. 

Drahý Josife Vissarionoviči, požehnejte začít tuto práci.“330  

Tolstoj se velmi snažil upravit hru tak, aby splňovala stranické požadavky, byla 

schválena a mohla být uvedena v divadlech. Z vlastní iniciativy proto ve hře udělal několik 

dalších úprav, aby zřetelněji odhalil bojarské spiknutí v čele s Kurbským. O nových změnách 

informoval Stalina v dopisu z listopadu 1943: „Poté co jsem Vám poslal obě přepracované 

hry, musel jsem v první hře Orel i orlica napsat ještě jeden obraz, aby konkrétněji vystoupila 

linie opoziční strany -  feudálů a Kurbského. V prvním díle, který Vám nyní posílám v 

konečném znění, místo čtvrtého, vyškrtnutého obrazu jsou nyní tři nové obrazy - Hrozného 

získání Polocku, knížecí spiknutí v Moskvě, spojené s Kurbským, a útěk Kurbského. Ve 

zbývajících osmi obrazech je posílena a zdůrazněna v souladu s novými obrazy linie 

absolutismu Hrozného. Hra, myslím, těží z těchto změn - získala historickou pravdivost a byla 

posílena role samotného Hrozného. Umělecké divadlo, Malé moskevské a leningradské Velké 

dramatické divadlo velmi chtějí začít pracovat, ale hry nebyly dosud ještě schváleny 

k inscenaci, ani k tisku. Pomozte, drahý Josife Vissarionoviči, a požehnejte začít práci v 

divadlech, jestli souhlasíte s mými změnami.“331  

Tolstého hra byla nakonec schválena. V březnu 1944 byly oba díly publikovány 

v opožděném vydání literárního časopisu Okťjabr332 a v dubnu vyšly jako samostatná 

kniha.333 Konečná verze prvního dílu se skládala z jedenácti scén, které zachycovaly Ivanovu 

vládu v letech 1553-1570. Na začátku hry je odhalena zrádnost bojarů vůči carovi, když 

během Ivanovy vážné nemoci roku 1553 část z nich v čele s Jefrosinií Starickou odmítne 

přísahat věrnost careviři Dmitrijovi. V následujících scénách se spory Ivana Hrozného 

s bojary prohlubují. Bojaři odmítnou podpořit carovu snahu získat přístup k Baltskému moři a 

nejsou ani nakloněni nové carevně, Marii Těmrjukovně. Zatímco Ivan bojuje na bitevním poli 

a dobývá Polock, v Moskvě se proti němu připravuje spiknutí. Metropolita Filip přijme 

Vladimíra Starického za nového cara a požehná mu. Kurbskij, bojující v Livonsku, uteče k 

polskému králi Zikmundovi II., aby s ním spojil síly a bojoval proti carovi za pomoci 

moskevských bojarů. Spor Ivana Hrozného s bojary vyvrcholí odchodem cara do 

Alexandrovské slobody a založením opričniny. Na konci hry se konají zásnuby carovy neteře 

                                                           
330 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 500. 
331 ARTIZOV, A. – NAUMOV, O. (ed.): Vlasť i chudožestvennaja inteligencija, s. 501. 
332 TOLSTOJ, A.N.: Ivan Groznyj, in: Okťjabr, 1943, č. 11/22, s. 5-70. 
333TOLSTOJ, A.N.: Ivan Groznyj: Dramatičeskaja pověst v dvuch častijach. Moskva-Leningrad 1944; 
TOLSTOJ, A.N.: Ivan Hrozný: Dramatická pověsť v dvoch častiach. Bratislava 1962.  
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Marie Vladimirovny s dánským princem Magnusem. Jefrosinie využije pozvání do carského 

paláce a otráví carevnu. Hra končí nářkem Ivana Hrozného nad rakví jeho ženy a slibem, že 

vymítí všechny své nepřátele.  

Druhý díl hry Trudnyje gody, který má dvanáct scén, navazuje na první díl a končí 

vypálením Moskvy Tatary roku 1571. Vzájemný vztah mezi vnitřní opozicí a zahraničními 

nepřáteli se prohlubuje. Král Zikmund II. s bojary tajně dojednává povstání proti carovi a s 

Novgorodem jeho připojení k Litvě. Car odhalí bojarské spiknutí a tvrdě potrestá Novgorod. 

Bojaři se spojí s krymským chánem Devlet-Girejem, kterému se díky zradě knížete Ivana 

Fjodoroviče Mstislavského podaří na konci hry vypálit Moskvu.  

Stejně jako v případě Kostylevova románu Veselovskij napsal na Tolstého hru 

kritickou recenzi, která byla publikována až dlouho po jeho smrti.334 Jeho výtky se týkaly 

především mnohých historických nepřesností: „Tolstoj sloučil do jedné scény osoby, které žily 

v jiné době, což se objevuje v celém jeho díle. Autor používá historická jména jako etikety, 

aby dodal historickou věrohodnost jím vymyšleným postavám, a bez zábran užívá svou tvůrčí 

fantazii… Postavy příběhu od Ivana až do posledního opričníka se na sebe obracejí s lidovou 

sprostotou a příkrou familiárností. Patrně se asi autor domníval, že takový styl rozpravy 

charakterizuje nízkou úroveň kultury lidí té doby. Dvůr moskevských panovníků, kde vše 

podléhalo složitým staletým tradicím, v obrazech Tolstého velmi často vypadá jako venkovská 

hospoda, otevřená dnem i nocí pro kohokoli.“ S jistou ironií Veselovskij dodává, že základní 

historická fakta si autor mohl zjistit u Karamzina či jiných historiků: „Z učebnic pro střední 

školy by se Tolstoj mohl dozvědět, že před zřízením patriarchátu na Rusi byl pouze jeden 

metropolita moskevský a vší Rusi a že Pimen byl arcibiskupem, ale on asi nešel do takových 

podrobností.“ Veselovskij nenamítl nic proti tomu, když spisovatelé kompenzovali 

nedostatky a mezery historických materiálů svou fantazií, ale „vše závisí na umělecké intuici a 

taktu spisovatele.“ Na závěr Veselovskij vyjádřil obavu, aby Tolstého hra negativně 

neovlivnila pohled čtenářů a diváků na ruské dějiny: „ Tolstoj zachází s historickými 

postavami a fakty s takovou tvůrčí fantazií, že tento příběh může způsobit zmatek mezi všemi, 

kteří jsou jen trochu obeznámeni s historií naší vlasti a koho nezaslepí jevištní efekty. Pro 

všechny, kdo znají slavnou literární kariéru Tolstého, bude jeho dramatický příběh o Ivanovi 

Hrozném představovat záhadu: myslel si snad, že jako spisovateli mu je vše dovoleno nebo na 

                                                           
334Veselovského recenze na Tolstého hru byla poprvé publikována roku 1989: ŠMIDT, S.O.: Otzyv 
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konci své kariéry ztratil respekt ke čtenáři a napsal svou labutí píseň v přesvědčení, že 

sovětskému čtenáři to je jedno, pokud je to zábavné?“335  

Na konci roku 1943 se v moskevském Malém divadle začal zkoušet první díl Tolstého 

hry Orel i orlica. Krátká zpráva v Litěratura i isskustvo v září 1944 upozornila čtenáře, že 

zkoušky, které trvají již deset měsíců, se chýlí ke konci. Ředitel divadla Ivan Jakovlevič 

Sudakov336 ve zprávě uvedl: „Chceme vytvořit monumentální představení, hluboce 

ideologické, velmi vlastenecké, historicky i umělecky pravdivé. Po nejnovějších historických 

studiích by inscenace hry A. Tolstého měla napomoci obnovit pravdivý obraz Ivana 

Hrozného.“337 Premiéra se uskutečnila 18. Října, ale inscenace sklidila značnou kritiku.338 

Recenzent Leonid Fedorovič Ilji čov339 nekritizoval samotnou Tolstého hru, která byla již 

oficiálně schválena a publikována, ale nevhodné zpracování hry v Malém divadle. Inscenace 

podle jeho názoru nesplnila očekávání, která čtenář po přečtení Tolstého předlohy vkládal do 

divadelního zpracování: „Představení je mnohem horší než hra. Režisér snížil svým 

lehkomyslným a nedbalým přístupem k práci uměleckou úroveň hry a oslabil tím její výsledek. 

Nechal se unést teatrálností a neodhalil význam doby Ivana Hrozného, jeho charakter a 

činy.“ Kritizoval, že ve hře je moc obrazů, které mohou být tolerovány v knize, ale na jevišti 

ničí celistvost hry. Hlavní nedostatek inscenace viděl v tom, že se režisér snažil ze hry udělat 

komedii a satiricky zkreslil obraz bojarů, čímž snížil význam Ivanova boje proti nim.  

Po nepovedené inscenaci byla hra přepracována.340 Jak vzpomínal nový režisér hry, 

Konstantin Alexandrovič Zubov,341 Tolstoj neprotestoval proti změnám v textu.342 V té době 

byl již Tolstoj vážně nemocný a lhostejný k práci. Premiéra nové inscenace se konala 3. 

března 1945, ale Tolstoj se jí již nedožil - zemřel 23. února 1945. Nové představení bylo 

přijato kladně: „Konečně sovětský divák viděl hru Ivan Groznyj, která zcela splnila jeho 

očekávání… Náš národ, hluboce milující svou vlast, chce znát její historii. Nová inscenace 

hry A.N.Tolstého na scéně Malého divadla napomáhá tomuto vysoce naučnému cíli.“ 

Nedostatky, které byly vytýkány předchozí inscenaci, byly napraveny. Byl snížen počet scén 
                                                           
335 VESELOVSKIJ, S.V.:O dramatičeskoj pověsti Ivan Groznyj A.N.Tolstogo, in: VESELOVSKIJ, S.V.: Car 
Ivan Groznyj v rabotach pisatělej i istorikov, s. 35-50. 
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 Ivan Jakovlevič Sudakov (1890-1969), divadelní režisér. V letech 1937-1944 byl ředitelem Malého divadla 
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337 Ivan Groznyj v Malom těatre, in: Litěratura i iskusstvo, 16.9.1944, s. 4. 
338 ILJIČOV, L.F.: Pjesa Al.Tolstogo Ivan Groznyj v Malom těatre, in: Pravda, 27.10.1944, s. 3. 
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Moskva 1950, s. 99. 



72 

 

z jedenácti na osm, čímž podle recenzenta hra získala celistvost, harmonii, větší spád a 

dramatizaci příběhu. Komické zobrazení bojarů bylo odstraněno, a car tak získal důstojné 

protivníky.343   

Hra Trudnyje gody byla uvedena v moskevském Uměleckém divadle 16. června 

1946344 a sklidila nelichotivou recenzi, která končila lítostivým konstatováním, že Tolstého 

hra nenašla svou plnou realizaci na jevišti.345 Navzdory kritikám se Tolstého hra o Ivanu 

Hrozném v následujících letech často hrála v divadlech po celém Sovětském svazu346 i 

v zahraničí, roku 1947 byla například uvedena v bratislavském Národním divadle,347 a Tolstoj 

za ni posmrtně získal v roce 1946 Stalinovu cenu prvního řádu.348 

Tolstoj zobrazil postavu Ivanu Hrozného podle požadavků stranického vedení jako 

prozíravého panovníka, bojujícího se zrádnými a zpátečnickými bojary, kteří chtěli zachovat 

staré zvyklosti a tradice, jako ochránce prostého lidu a skvělého diplomata, snažícího se 

navázat obchodní a politické kontakty se západními státy a vést válku s Livonskem, aby 

zlomil německé sevření ruské země. Navzdory předepsané stranické linii je však hra 

koncipována jako tragédie. Stranické vedení a sovětští historikové, především Vipper a 

Bachrušin, preferovali hrdinné pojetí příběhu Ivana Hrozného, ve kterém car porazí své 

nepřátele a dosáhne svých cílů, ale Tolstoj podobně jako Ejzenštejn dal pro větší dramatičnost 

příběhu přednost tragické koncepci: „Není těžké pochopit,“ vysvětlili Brandenberg a Platt ve 

svém článku „proč stranické vedení preferovalo romanticko-hrdinskou vizi. V sovětských 

čtyřicátých letech romance o Ivanovi byla zcela slučitelná s probíhající kampaní 

mytologizovat přítomnost jako triumf nad vnitřními a vnějšími nepřáteli pod vedením silného 

vůdce.“ 349 Ivan Hrozný je ve hře zobrazen jako osamělý člověk, který je nucen obětovat 

osobní touhy a lásky pro budování silného ruského státu. V prvním dílu je tragicky 

zavražděna jeho žena Marie Těmrjukovna, ve druhém dílu car prožívá nešťastnou lásku k 

Anně, ženě knížete Afanasije Ivanoviče Vjazemského, která je po manželově smrti nucena 

odejít do kláštera.350 Tolstoj se snažil zobrazit Ivana jako člověka se složitým charakterem, 

důvěřivého i krutého, který trpěl výčitkami a pochybnostmi o správnosti svých činů: 
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„Hospodine, modlil jsem se zkroušeně, plakal jsem, velmi jsem se trápil a s pěnou na rtech 

jsem se modlil, prosil… Chtěl jsem se radovat, veselit jako král David… A hle, sedím 

v mučírně, krev na rukách a na kaftanu mi zaschla a duše už ani netouží po ospravedlnění… 

Žalostný to pohled, trpká je lidská pohana.“351 Tragický příběh Ivana Hrozného je podtržen 

jeho lítostí nad hříchy, které se snaží odčinit modlitbami za mrtvé: „Knížata i sluhové, všichni 

jsou tu napsaní… popravení i umučení… všichni jsou tady na těch listinách… Všem, všem 

bude odpuštěno. Jen mi je těžko jít před soud s takovým svědomím… Jsem velký hříšník, vzal 

jsem si na sebe, hrdý a horlivý, víc než může na sebe vzít člověk.“352 Tolstoj odkazoval na 

fakt, že Ivan Hrozný si skutečně ke konci svého života nechal sepsat seznamy obětí, které 

zabil nebo nechal zabít. Tyto seznamy poté společně s penězi rozesílal po klášterech, kde se 

mniši měli modlit za duše zemřelých.  

Tolstého hra zachycuje základní mezníky Ivanovy vlády v letech 1553-1571. Postavy 

a události, které se ve hře objevují, nejsou smyšlené a mají historický základ, ale pro 

zjednodušení vyprávění a umělecké zpracování Tolstoj často nedodržoval historickou 

chronologii. Hned v první scéně, která pojednává o carově nemoci roku 1553, Ivan vzpomíná 

na svou zesnulou manželku Anastázii, která zemřela až roku 1560. Příkladná je také scéna 

zásnub dánského prince Magnuse s carovou neteří Marií Vladimirovnou. Přestože se zásnuby 

uskutečnily v listopadu roku 1570, ve scéně se objevuje mnoho postav, které již nežily jako 

Vladimír Starickij, Jefrosinie Starická či carevna Marie Těmrjukovna. Ve scéně zásnub jsou 

navíc zmiňovány hrůzy bartolomějské noci, které se v Paříži udály až roku 1572. Mnoho 

historických nepřesností se objevilo ve scéně carova proslovu na Rudém náměstí před 

odjezdem do Alexandrovské slobody. Car oznamuje, že kvůli zrádným bojarům opouští 

Moskvu, zřizuje opričninu a novým bojarským carem jmenuje Simeona Bekbulatoviče. Autor 

zde spojil dvě skutečné, ale zcela odlišné historické události. Ivan skutečně založil opričninu 

roku 1565, ale kasimského chána Simeona Bekbulatoviče, který sloužil v carových službách, 

dosadil na trůn jako velkého knížete vší Rusi roku 1575. Následující rok se Ivan Hrozný vrátil 

na trůn a Simeona jmenoval tverským knížetem. Ve scéně na Rudém náměstí se také objevila 

postava Vasilije Blaženého, který obětuje svůj život a zachrání cara před letícím šípem 

zrádných bojarů. Vasilij, který ve hře reprezentuje prostý lid, jehož jménem daruje Ivanovi 

kopějku jako symbol lidové podpory cara v livonské válce, ve skutečnosti zemřel již roku 

1552.  
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4. Destalinizace Ivana IV. Hrozného 
 

Po Stalinově smrti v březnu 1953 bylo zobrazování Ivana IV. Hrozného přehodnoceno. 

Jakákoli snaha vytvořit idealizující obraz cara, který byl krutý z nutnosti, ale moudrý ve svých 

rozhodnutích, nebyla nadále potřeba. Již v červnu 1953 se v časopisu Voprosy istorii objevila 

přímá kritika zidealizovaného zobrazování Ivana IV. ve stalinských učebnicích: „Postavy 

Ivana III. a Ivana IV. zastínily celou svou dobu. Popisována je především zahraniční politika 

a reformy těchto carů a není věnována dostatečná pozornost společensko-ekonomickým 

dějinám 15. až 16. století, ve kterých je nutno hledat klíč k objasnění domácí a zahraniční 

politiky, není zdůrazněna role lidu při vytváření ruského centralizovaného státu.“ 353 K 

opravdovému přehodnocení obrazu prvního ruského cara v sovětské historiografii došlo po 

projevu Nikity Sergejeviče Chruščova O kultě ličnosti i jego posledstvijach, který pronesl na 

neveřejném XX. sjezdu strany v únoru 1956. Definoval kult osobnosti Stalina jako 

„glorifikaci jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi nadčlověku s nadpřirozenými 

vlastnostmi boha, neboť něco takového je duchu marxismu-leninismu cizí. Tento člověk pak 

jakoby všechno ví, všechno vidí, za všechny myslí a všechno může dělat. Ve svém jednání je 

neomylný. Taková představa o člověku, konkrétně řečeno o Stalinovi, se u nás pěstovala 

mnoho let.“354 Po Chruščovově projevu se zvedla vlna kritiky ohledně přístupu stalinské 

historiografie k výkladu dějin a Stalinův kult osobnosti byl na sjezdu nepřímo kritizován 

za zkreslování historické pravdy: „Je dobře známo, že Stalin byl význačný vůdce ruského a 

mezinárodního dělnického hnutí. Nikdo nemůže zpochybnit jeho přínos pro vybudování 

socialismu v naší zemi nebo jeho roli v boji s trockismem… Nicméně počátek třicátých let byl 

svědkem začátku důkladného zveličování významu jeho praktických a teoretických aktivit… 

J.V.Stalin sám to nejen nezastavil, ale dokonce to povzbuzoval k velebení své vlastní osoby. 

Každé slovo, které pronesl, bylo proklamováno jako vědecký objev, nejvyšší úspěch 

marxismu, jako nepopiratelná pravda.“355 Historikům bylo vytýkáno, že se ve svých pracích 

v minulých letech příliš soustředili na chválu jednotlivých historických osobností a událostí a 

opomíjeli důležitou roli lidových mas v dějinách.356 
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Proti idealizaci Ivana Hrozného nejhlasitěji vystoupil historik Sergej Mitrofanovič 

Dubrovskij.357 Jeho zpráva O kultě ličnosti v někotorych rabotach po voprosam istorii (ob 

ocenke Ivana IV. i drugich), kterou vydal krátce po Chruščovově projevu, se stala předmětem 

jednání schůze historiků, konané 14. až 15. května 1956 v Institutu historie v Moskvě.358 

Dubrovskij ve svém projevu kritizoval sovětské historiky za to, že opustili marxistický výklad 

dějin a nadhodnocovali význam jednotlivých knížat a vojevůdců, čímž vytvářeli jejich kult. 

Ohradil se proti idealizaci Ivana Hrozného, kterého především Vipper, Bachrušin a Smirnov 

zobrazovali jako nadčlověka a ospravedlňovali jeho hrůzné činy údajnou nutností zachovat 

silný a centralizovaný stát a zabránit feudální roztříštěnosti. Dubrovskij poukázal na fakt, že 

ruský centralizovaný stát vznikl již ve druhé polovině 15. století, a proto možnost obnovení 

feudální roztříštěnosti státu již nebyla aktuální. 16. století se podle jeho názoru potýkalo 

s docela jinými problémy, jakými byly rozvoj nevolnické roboty, diktatura feudálů a 

neomezená moc cara a jeho opričníků. Upozornil, že opričnina nebyla namířena jen proti 

bojarům, ale také proti lidu. Jejím výsledkem sice bylo oslabení bojarstva a posílení 

samoděržavného cara, ale zhoršila se také situace rolníků, kteří byli nuceni prchat před 

násilnostmi opričníků ze svých domovů. Dubrovskij kladně zhodnotil zahraniční politiku 

Ivana IV., především dobytí Povolží a snahu získat přístup k Baltskému moři. Podle jeho 

názoru k vytvoření kultu Ivana Hrozného přispěl především nekritický přístup historiků 

k pramenům. 

Dubrovskij jako první ze sovětských historiků po Stalinově smrti veřejně vystoupil 

s kritikou zidealizování obrazu Ivana Hrozného, ke kterému došlo za Stalinovy vlády, a žádal 

návrat k marxistickému výkladu dějin. Na schůzi proti Dubrovskému vystoupil Smirnov, 

jeden z historiků, kterého Dubrovskij obvinil z idealizování Ivana Hrozného.359 Uznal, že 

v některých historických pracích došlo k nesprávnému výkladu role jednotlivých historických 

osobností a k téměř úplnému opuštění třídního hodnocení jejich činnosti, ale pokládal za 

velmi chybné vidět ve všech historických pracích kult osobnosti. Smirnov nesouhlasil 

s názorem Dubrovského, že feudální rozdrobenost byla již minulostí a že ruský 

centralizovaný stát byl vytvořen ve druhé polovině 15. století. 16. století bylo podle jeho 

                                                           
357 Sergej Mitrofanovič Dubrovskij (1900-1970), sovětský historik. Ve svých pracích se zabýval především 
moderními dějinami Ruska. Roku 1936 byl odsouzen za údajnou účast na kontrarevolučním spiknutí a strávil 
necelých dvacet let v pracovních táborech. Roku 1956 byl rehabilitován. 
358 Podrobnou zprávu o průběhu debaty podala historička Maja Dmitrijevna Kurmačevová viz KURMAČEVA, 
M.D.: Ob ocenke dějatělnosti Ivana Groznogo, in: Voprosy istorii, 1956, č. 9, s. 195-203.  
359 V roce 1956, kdy se diskuze konala, byl ze tří historiků, které Dubrovskij kritizoval, naživu pouze Smirnov. 
Bachrušin zemřel roku 1950 a Vipper roku 1954. 
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názoru rozhodující etapou v procesu vytváření a posílení ruského centralizovaného státu. 

Smirnov stále ospravedlňoval krvavý teror za Ivanovy vlády tím, že byl obvyklý při vytváření 

všech evropských absolutistických států. Upozornil, že krvavé hrůzy opričniny nesmí zakrýt 

její objektivně progresivní hodnoty jako formy boje za posílení centralizovaného státu. Na 

konci svého projevu Smirnov odmítl, že by se v jeho knize odrazil kult osobnosti a obhajoval 

svůj názor, že se car Ivan v boji s bojary opíral o podporu širokých lidových mas, které byly 

zainteresovány v potlačení feudální rozdrobenosti. 

Po těchto konfrontujících vystoupeních se mezi přítomnými historiky rozhořela živá 

diskuze, během které se řečníci střídavě přikláněli na stranu Dubrovského či Smirnova. 

Například historik Ivan Alexejevič Korotkov poukázal na aktuálnost diskuze o otázce kultu 

osobnosti v historických pracích, protože v sovětské historiografii se poslední dobou objevil 

určitý trend personifikace událostí. Jako příklad uvedl dějiny válečnictví, které jsou 

omezovány jen na vyprávění o vojevůdcích, jako byl Alexandr Něvskij a jiní. Historik 

Vladimir Těrentěvič Pašuto poznamenal, že historikové nesou určitou odpovědnost za to, co 

se děje v literatuře, filmu a umění, protože poskytují základ při objasňování historických 

témat. Historik Lev Vladimirovič Čerepnin uznal, že v populární i naučné literatuře došlo 

k idealizaci Ivana a jeho politiky, ale upozornil na to, že ve zprávě Dubrovského se objevilo 

mnoho nejasného, a proto historikům stanovil úkol hlouběji prostudovat dějiny 16. století.  

V srpnu 1956 vyšel Dubrovského článek Protiv idealizaciji dějatělnosti Ivana IV,360 ve 

kterém autor znovu zkritizoval monografie o Ivanu Hrozném od Vippera, Bachrušina a 

Smirnova za zkreslování carova obrazu. Pozornost věnoval především Vipperovi, který podle 

jeho názoru začal idealizaci Ivana Hrozného a ve svých válečných pracích dovedl Ivanův 

obraz až k jeho zbožštění. Dubrovskij si všiml, že pro Vippera a Bachrušina je 

charakteristické, že se zabývali především carovou osobností a až poté věnovali pozornost 

vzniku institucí, reformám a politickým událostem 16. století. Vyzval historiky, aby znovu 

začali zdůrazňovat roli lidu jako pravého tvůrce historie a uznali, že Ivan Hrozný nebyl 

lidovým carem, ale carem nevolníků, který využíval a utiskoval lidové masy: „V pracích 

některých historiků zastínila osobnost Ivana prostý lid, zastínila dobu. Lidu bylo dovoleno 

vystoupit na historickou scénu jen tehdy, aby projevil lásku k Ivanu IV. a chválil jeho činy… 

Ve zmíněných pracích nebyla věnována dostatečná pozornost ekonomickým procesům, ke 

kterým došlo v moskevském státě v 16. století… Je potřeba prozkoumat procesy, které se děly 

v ekonomice, v politickém životě, v kultuře. Při tom je velmi důležité zdůraznit klíčovou roli 

                                                           
360 DUBROVSKIJ, S.M.: Protiv idealizaciji dějatělnosti Ivana IV, in: Voprosy istorii, 1956, č. 8, s. 121-129. 



77 

 

lidových mas ve všech těchto procesech, prostých lidí, kteří byli skutečnými tvůrci historie… 

Činy Ivana IV. se musejí zkoumat pravdivě a komplexně ve všech konkrétních historických 

aspektech jako cara nevolníků se všemi jeho typickými rysy.“361    

Po roce 1956 nastal v sovětské historiografii obecný návrat k ortodoxnímu 

marxistickému výkladu dějin. Dubrovskij prosazoval tento směr a kritizoval zkreslování 

obrazu osobnosti a vlády Ivana Hrozného především proto, že důrazem na významné 

historické osobnosti byla opomíjena role lidu v dějinách. Dubrovskij sehrál důležitou roli 

v destalinizaci obrazu Ivana Hrozného. Jeho význam vystihl americký historik Anatol 

Gregory Mazour: „Dubovskij udělal pro historiky to, co udělal Chruščov pro stranu – ukončil 

nadměrné idealizování a pochlebování Ivanu IV.“362 V šedesátých letech nastalo v sovětské 

historiografii stejně jako v celé společnosti jisté tání. Byla poprvé publikována většina studií 

Veselovského o Ivanu Hrozném a rodila se nová generace sovětských historiků jako Vladimir 

Borisovič Kobrin a Ruslan Grigorjevič Skrynnikov, která začala psát seriózní odborné práce o 

osobnosti a vládě Ivana Hrozného. Přesto paralely mezi Stalinem a Hrozným zůstaly natolik 

zřejmé, že i po smrti vůdce byl Stalinův kult osobnosti automaticky spojován s kultem Ivana 

Hrozného, který byl vytvořen za druhé světové války. V mnoha ohledech tak byl skutečný 

historický obraz prvního ruského cara poškozen zkresleným obrazem, vytvořeným za 

Stalinovy vlády.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
361 DUBROVSKIJ, S.M.: Protiv idealizaciji dějatělnosti Ivana IV., s. 128-129. 
362 MAZOUR, A.G.: The Writing of History in the Soviet Union. Standford 1971, s. 65. 
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5. Závěr 
 

 

V podmínkách stalinského autoritativního režimu byla historie využívána jako nástroj 

státní propagandy. Historická fakta byla v mnoha směrech upravována a falzifikována, aby 

lépe vyhovovala potřebám doby. Historikové se ocitli pod přísným dohledem shora a byli 

nuceni plnit ideologické požadavky stranického vedení, které byly formulovány rezolucemi 

ústředního výboru. Jejich práce byla kontrolována nejen ve výběru témat, ale především v 

jejich konečném zpracování. Mezinárodní situace třicátých let 20. století donutila stranu 

přehodnotit dosavadní negativní přístup k ruským předrevolučním dějinám. Byl opuštěn 

Pokrovského marxistický výklad dějin, který zatracoval ruskou národní minulost a 

bagatelizoval roli jedince v historii, a do popředí zájmu se dostaly významné osobnosti a 

události ruských předrevolučních dějin, které mohly poskytnout paralely k současné sovětské 

zahraniční politice. V sovětské společnosti nastal obecný odklon od revolučního utopismu 

k ruskému nacionalismu. Historie začala být znovu vyučována na školách, byly vydávány 

práce starých buržoazních historiků a vznikaly nové romány, filmy a divadelní hry 

s historickou tématikou, které měly mezi lidmi posílit hrdost na ruskou vlast v době blížící se 

války s nacistickým Německem. 

Rehabilitace Ivana Hrozného se uskutečnila na popud stranického vedení na počátku 

čtyřicátých let. Ačkoli byl rehabilitován již po roce 1936 společně s ostatními významnými 

osobnostmi ruských dějin, zájem o něj vzrostl až v době anexe pobaltských republik 

Sovětským svazem roku 1940. Ivanova snaha získat zpět přístup k Baltskému moři v livonské 

válce se stala velmi aktuální a nabízela ospravedlňující paralelu k sovětské anexi. Překážkou 

v rehabilitaci Hrozného se ukázal fakt, že mezi lidmi byl znám především svou krutostí a 

tvrdým vypořádáváním se se skutečnými, ale mnohdy spíše domnělými nepřáteli. Úkolem 

historiků a umělců, kteří byli pověřeni zapojit se do Ivanovy rehabilitace, tak bylo 

ospravedlnit Hrozného teror jako nezbytnou obranu proti zrádným bojarům, kteří nejenom že 

bránili carovým snahám reformovat a sjednotit ruský stát, ale zároveň se spolčili s nepřáteli 

ruské země. Při ospravedlňování carovy krutosti se často uchýlili ke konstatování, že stejně 

krutí byli i panovníci v tehdejší západní Evropě. Vipperova kniha Ivan Groznyj z roku 1922 

se stala pro stranické vedení a následně i pro všechny umělce a historiky vzorem nového 

obrazu Ivana Hrozného. Negativní rysy Ivanovy osobnosti byly upozaděny a pozornost byla 

cíleně věnována carovým zásluhám především ve vojenství a diplomacii. Tolik sporná 

opričnina, která byla ruskými badateli 19. století popisována jako období carovy osobní 
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tyranie, byla sovětskými historiky prezentována jako významná vojenská reforma, jejíž teror 

byl namířen výhradně proti feudální aristokracii. V souladu se sovětskou dobou byl Ivan 

Hrozný zobrazován jako lidový car, který měl velmi blízký vztah k prostému lidu, jenž ho 

podporoval v boji s bojary. Kladná charakteristika Ivana v lidové tvorbě jako spravedlivého 

cara, který oprávněně pronásledoval nenáviděné bojary, byla často využívána sovětskými 

historiky i umělci v rehabilitaci Ivana Hrozného. Snaha minimalizovat význam období 

reforem vybrané rady z počátku Ivanovy vlády a přisoudit opričnině velkou část dobových 

úspěchů nicméně nedocílila toho, aby byly zapomenuty hrůzy opričniny, která zanechala 

ruskou zemi v troskách. Nazírání na Ivana Hrozného jako na krutého panovníka zůstalo 

nevyvráceno a po Stalinově smrti se sovětští historikové vrátili k negativnímu hodnocení jeho 

osobnosti a vlády.  

Filmové, divadelní a beletristické ztvárnění mělo napomoci zpopularizovat nově 

rehabilitovaný obraz Ivana Hrozného u široké veřejnosti. Stranické vedení si bylo dobře 

vědomo lidové oblíbenosti historických filmů, románů a divadelních her, a proto mělo na 

umělecké zobrazení Hrozného vysoké nároky. Práce filmového režiséra Ejzenštejna a 

dramatika Tolstého byly podrobeny přísné kontrole a musely být mnohokrát přepracovány do 

takové podoby, která se shodovala se stranickými požadavky. Ejzenštejn byl nucen scénář 

několikrát upravovat a přepisovat, samotný film prošel dlouhým schvalováním, a přesto byl 

nakonec druhý díl veřejně zkritizován v rezoluci ústředního výboru z roku 1946, sepsané na 

základě Stalinova proslovu, a následně zakázán. Také Tolstoj byl donucen po zdrcující 

Ščerbakově kritice svou hru opakovaně přepisovat, ale na rozdíl od Ejzenštejna se mu 

podařilo díky prosbám u Stalina, že oba díly jeho hry byly schváleny. Do rehabilitace Ivana 

Hrozného byli umělci nuceni se zapojit nejen svými uměleckými pracemi, ale také 

publikováním mnoha článků, ve kterých seznamovali čtenáře s dobou Ivana Hrozného a 

informovali o průběhu své práce. 

Umělecké zobrazení Ivana Hrozného se ukázalo jako velmi problematické od samého 

počátku. Zatímco stranické vedení preferovalo hrdinný příběh, umělci dávali přednost 

tragickému zpracování. Tolstoj i Ejzenštejn zobrazili Ivana Hrozného podle stranických 

požadavků jako schopného a lidového cara, který bojuje proti nepřátelům a zrádcům ruské 

vlasti, ale jeho boj zakončili tragicky. Ejzenštejn zpočátku plánoval uzavřít svou trilogii 

carovým triumfálním příchodem k Baltskému moři, ale stihl dokončit pouze první dva díly, 

kdy první film zakončil tragickou smrtí carovy ženy Anastázie a druhý díl natočil jako 

tragédii absolutní moci. Tolstoj svou dvoudílnou divadelní hru ukončil smrtí Ivanovy druhé 
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ženy Marie a vypálením Moskvy Tatary. Tak významní představitelé sovětského umění, 

jakými byli Ejzenštejn a Tolstoj, dokázali vytvářet umělecká díla na zakázku shora, nebyly 

však ochotní ve své práci přesně dodržovat stranické pokyny. Snažili se o vlastní interpretaci 

jak stranických požadavků, tak i historické skutečnosti. Při zpracování tématu se museli 

vypořádat s ustáleným negativním nahlížením na Ivana Hrozného jako na tyrana a pochopili, 

že je nemožné dodat věrohodnost této komplikované postavě, aniž by ukázali její vnitřní 

konflikt, a proto se rozhodli pro tragickou koncepci příběhu.  

 Kostylev se naopak neodklonil od stranických požadavků. Oslavoval Ivana Hrozného 

jako ruského národního hrdinu, statečného vojevůdce, pokrokového a rozhodného panovníka, 

který dokončil centralizaci ruské země a vytvořil z ní jeden z nejmocnějších států v Evropě. 

Přestože musel čelit bojarské zradě a ztratil své nejbližší, zůstal pevným ve svých 

rozhodnutích a zemřel hrdý na to, co dokázal. Kostylev jako jediný splnil požadavky strany a 

román pojal jako hrdinný příběh prvního ruského cara. Ačkoli se ve třetím dílu své trilogie 

zabýval trpkými posledními léty carovy vlády, snažil se o pozitivní vyznění příběhu a román 

zakončil epilogem o Petru Velikém, který úspěšně navázal na snahu Ivana Hrozného a dosáhl 

trvalého přístupu k Baltskému moři. Jistou roli v Kostylevově ochotě dbát stranických 

nařízení mohl hrát fakt, že na rozdíl od Ejzenštejna a Tolstého byl členem komunistické 

strany a aktivně se zapojoval do stranického dění. Tolstoj ani Ejzenštejn nezastávali žádné 

stranické funkce, ale na rozdíl od Kostyleva byli vybráni a pověřeni samotným stranickým 

vedením, aby se podíleli na vytváření nového obrazu Ivana Hrozného. Kostylev se se svým 

románem zapojil do rehabilitace z vlastní iniciativy a přestože nepatřil mezi nejtalentovanější 

sovětské spisovatele, jeho román natolik splňoval stranickou linii, že byl schválen a 

publikován. Všichni tři umělci byli za své práce shodně oceněni Stalinovou cenou, i když 

Kostylev pouze druhého řádu. 

Všichni tři umělci se ve svých pracích dopustili řady historických chyb, za což byli 

odsuzováni již soudobými historiky. Pankratovová opakovaně kritizovala snahy umělců 

zobrazit Hrozného jako lidového cara, Grekov se vysmíval Tolstému za jeho ignoraci 

historických faktů a Veselovskij při hodnocení Tolstého i Kostylevovy práce podal dlouhý 

výčet všech historických nepřesností, které se nacházely v jejich dílech. Události a postavy, 

které byly v uměleckých pracích zobrazeny, sice měly historicky pravdivý základ, ale jejich 

věrohodnost byla zkreslena ideologickým i uměleckým zpracováním, které je limitované 

rozsahem díla i stavem autorova poznání. Román svým rozsahem poskytl dostatek prostoru 

pro detailnější a plynulejší popis historických událostí. Kostylev nemusel na rozdíl od 
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Ejzenštejna a Tolstého příběh násilně uspořádávat do omezeného počtu obrazů a jeho román 

se proto nejméně odklonil od historické skutečnosti. Naopak nejvolněji s historickými fakty 

zacházel Tolstoj, který zcela nahodile spojoval historické postavy a události, aniž by měly 

cokoli společného. Hlavním tématem všech tří děl je livonská válka a carova snaha získat 

přístup k Baltskému moři. U Ejzenštejna a Tolstého se do popředí příběhu dostávají zrádní 

bojaři v čele s Kurbským, zatímco u Kostyleva je konzistentně věnována pozornost především 

carově zahraniční politice. Důraz na spojenectví s Anglií, negativní zobrazení Němců a 

ospravedlňování dobyvačné livonské války jako oprávněného boje za získání starých ruských 

držav se shodně objevují ve všech třech dílech a představují jasnou paralelu k soudobé situaci 

v Sovětském svazu. Ejzenštejnův film, Kostylevův román i Tolstého hra tak v mnohém 

vypovídají o době, ve které vznikly. Dokumentují nejen to, jak byla v tehdejší společnosti 

vnímána osobnost a vláda Ivana Hrozného, ale jsou také svědectvím o vlivu, jež měla státní 

ideologie na umělecké zpracování historického tématu. 

Rehabilitace Ivana Hrozného se uskutečnila současně na umělecké a historické frontě 

pod přísným dohledem stranického vedení v čele se Stalinem, který do ní osobně zasáhl 

v případě Tolstého hry a Ejzenštejnova filmu. Stalin často kritizoval Hrozného, že byl málo 

rozhodný ve svém počínání a litoval svých činů. Na filmovém plátně a divadelní scéně chtěl 

vidět hrdinný příběh o silném panovníkovi a skvělém vojevůdci, který porazí nepřátele a 

dosáhne svých cílů, ale především Ejzenštejnův film se natolik lišil od Stalinových představ 

sebe sama, že byl ihned zakázán a poprvé představen publiku až roku 1958. Jisté paralely 

mezi osobností a vládou Hrozného a Stalina si uvědomovali již Stalinovi současníci, proto u 

nich úpěnlivá snaha sovětských historiků ospravedlnit opričninu jako nezbytný nástroj pro 

zachování silného ruského státu vyvolávala pocit, že historikové cíleně chtějí odůvodnit 

Stalinovy represe a čistky. Stalin se netajil tím, že Ivana Hrozného pokládal za svého 

významného předchůdce, ale první ruský car nebyl jedinou historickou osobností, ke které 

shlížel. Rehabilitace cara Ivana byla součástí obecné rehabilitace předrevolučních dějin a 

společně s Hrozným bylo glorifikováno mnoho jiných osobností ruské minulosti. Přesto 

zjevná podobnost se Stalinem předurčila Ivana Hrozného stát se jednou z nejdiskutovanějších 

postav ruských dějin. 
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