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* RECENZE *

Rusko patří do Evropy
Poselství carských a císařských kurýrů. Řezno - Praha - Vídeň - Moskva 15.-17.
století. Z ruského originálu uspořádala, přeložila, úvodni studii a poznámky napsala
prof. PhDr. Světla Mathauserová, DrSc. Vydala Česká koordinační rada Společnosti
přátel východu za přispění Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha 2000.
Skvělý čtenářský výbor z diplomatické korespondence vytvořila Světla Mathause
rová: jde o doklady mezinárodních styků, které pěstovala ve dvou stoletích Moskevská
Rus. Renesanční doba přála horizontálnímu osvojování světa a Západ Rusko z mnoha
důvodů potřeboval: Římská říše národa německého měla tehdy v Evropě řadu nepřátel
a Moskevská Rus byla potenciálním spojencem, který však chtěl z tohoto spojení také
něco vytěžit. Dokumenty hovoří řečí dobové etikety, kde lze skutečně smysl vyčíst spí
še mezi řádky. Diplomatické styky zaznamenané v tomto svazku se týkají vlády Ivana
III., jeho nástupce Vasilije a především Ivana IV. Hrozného a doby těsně následující do
tzv. smuty. Editorka současně upozorňuje na bohemizmy v ruských textech a na to, jak
byla čeština významným diplomatickým jazykem. Dokumenty ukazují nejen na tehdejší
život při panovnických dvorech, ale také na dobový vkus a svou mnohovrstevnatostí
mají také estetický účinek (Mathauserová, s. 5).
První část nazvaná Cesty poznání zahrnuje Učení styků Maxmiliána I. a Ivana III.,
přičemž za jejich jádro lze pokládat rok 1489, kdy šlo o velkou spojeneckou smlouvu
a námluvy, které měly sehrát značnou úlohu v tehdejší evropské politice. Součástí těch
to událostí bylo poselství Mikuláše Popela, Jiřího Delatora a Jiřího Trachaniota. V pod
statě šlo o mocenský souboj s Poláky. Livonský konflikt naopak cesty k porozumění
mezi Habsburky a Ruskem zatarasil. Za Ivana Hrozného a Maxmiliána II. styky pokra
čovaly - roku 1576 bylo carovo poselstvo přijato v Řezně se vší parádou; to pak pokra
čuje i za Rudolfa II. Po nepříjemných peripetiích souvisejících se zákazem vyvážet zbo
ží vojenského charakteru na Rus se styky opět upravily, ale ne nadlouho: Rusko čekala
hluboká a krvavá krize a Evropa stála na prahu třicetileté války. Nicméně vzájemná vý
měna pokračovala i za Fjodora Ivanovice a Borise Godunova, s nimiž Rudolf II. udržo
val pravidelné kontakty: tam již byli ve hře i dánský a švédský král, turecký tlak sílil
a v Evropě se schylovalo k vleklému náboženskému konfliktu: „změtení cest", jak to
autorka nazývá, oslabilo sice styky Ruska s Evropou, ale za Romanovců dochází
k jejich obnově: vzniká dvorské divadlo v Moskvě a rozjíždí se plánovitá evropeizace
vrcholící za Petra I. a jeho nástupců.
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Barvitě přeložený text potvrzuje všeobecně známý fakt, že východoslovanský svět
počínaje prvním státem východních Slovanů Kyjevskou Rusi a konče Moskevskou Rusí
a Ruským impériem byl vždy přirozenou součástí Evropy, kterou však také přesahoval.
Evropa s Ruskem také počítala a nikdy nezpochybňovala jeho velmocenskou úlohu.
Zdá se, že v tomto měli Habsburkové 16. a 17. století jasno, a to mnohem více než ně
kteří dnešní politici. Uvědomme si, že tehdy byl již evropský svět propletený od Zápa
du na Východ: byla to doba, kdy vznikají Shakespearovy hry, kdy anglické herecké tru
py jezdí na elsinorský Kronborg vybavený podle rudolfínské Prahy, že Balt brázdí
švédské, dánské, anglické, německé a ruské lodě. Tyto pragmatické, takřka přátelské
styky však měly být vystřídány novým střetem: Rusko se dralo k Baltu a na kontinentě
se zostřil náboženský konflikt, ve skutečnosti spíše boj o nové rozdělení Evropy, na
které musel někdo doplatit, zjihovýchodu postupuj! sílící Turci. Rozehrává se partie,
jejíž důsledky pociťujeme vlastně dodnes.
Výbor Světly Mathauserové je zdařilým průnikem a sondou do těchto událostí,
které čas odvál jen částečně: příběhy lidí jsou ostatně stále stejné a stále jde o moc a pe
níze a jen někdy o čest a ctnost.
Ivo Pospíšil

H O B H xopmoHTH na K O M n a p a i n B H a T a Hayíca
(„MeřyjiHTepaTypHHTe UCHTPHSMH BO JiHTepaTypirre Ha Uem-pajma EBpona")
HeoaaMHa BO BpHo, noa peaaicuHJa Ha ynie,HHHTe cnaBHCTH H B O IIOCHHUIHJI
H MKJIOUI 3ejieHKa H3Jie3e 36OPHHKOT Ha TpyaoBH on MeřyHapanHHOT coĎitp Ha eBponeKHTe KOMnapaTHBHcra, oapMW BO MeinKe EyfejoBHiie. HerHpHHaecer HcraKHaTH
cneiwjajiHCTH on HeiiiKa, CnoBaiKa, HTajwja H PycHJa Ha HHOBaHTeH HaHHH ro pa3rjieAyBaaT npauiaH>eT0 3a noBp3aHocTa H TecHaTa HcnpenurreHocT Ha HauHOHanHHTe
JiHTepaTypn on UempanHa EBpona, HacTojyBaJKH cjioaceHHOT jiHTepaTypHO-KyjrrypeH
M03auK n» ro cornenaar H ocMHcjiaT HH3 eflHHCTBeH TeopeTeKO-MeToaojioniKH acneicr
BO flyxoT Ha HaJHOBme nneH Ha eBponcKaTa KOMJiapaTHBHa KHHHceBHa HayKa.
KaTeropHJajiHHOT noHM „MefyjiHTepaTypHH ueHTpH3MH" 6euie nocjieaHa eTana
BO pa3B0J0T Ha HayMHaTa MHcna na.fluouu3 lypuuiuH (KpynHO HMe Ha eBponcxara KOMnapaTHBHCTHKa) (1927-1997) Teoperanap KOJ 6euie Hecro H Haní rocTHH H HHH UITO
KHH™ H ŤeKCTOBH H3BpuiHJa HecoMHeHO BjiHJaHHe H Bp3 MaKe/iOHexaTa KOMnapaTHBHa
Hayxa. He e HH MajiKy nynno UITO oBaa SHanaJHa KHHra 3anoiHyBa co HeroBHOT BOBenm TeKCT BO KOJ TOJ yuiTe eiiHaui apryvieHTHpaHO ja o6pa3Jiara noTpeSaTa on HaaMHHyBaite Ha TpaaHUHOHaiTHHOT eBponoueirrpHsaM, HcraKHyBajKH ja HeonxoAHocTa on
peHyBejiHpaH>e Ha concTBeHHTe nnen UITO TH sacTanyBaiue nocne^HHTe AeuemiH on
X X Bex BO paMKirre Ha HHCTHTVTOT 3a CBercKa KHHJKCBHOCT npn CjioBaiKaTa axaaeMHJa Ha HayKHTe. AKO Aocera npHcranoT oaeuie BO uiHpoHHHa H j a on<j>aKaiue rjiooanHOCTa, cera ce Hajiara, cnopcn aBTopoT, m ce cneu,H<j>HUHpaaT aHanHTHHKHTe HcrpaxcyBaua H n& ce H3,HH<j>epeHLUipaaT KapaKTepHCTHKHTe Ha ueHTpaJiHoeBponcKHTe
jiHTepaTypu on oHHe Ha EajiKaHOT H Me^m-epaHOT KaKO H on OHue KOH My npHnaraar
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