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Zatímco v sovûtském období pﬁedstavovaly hospodáﬁské dûjiny jednu z dominantních vûtví ruské medievistiky, v posledních dvou desetiletích se problémy
ekonomick˘ch dûjin ocitly ve stínu kulturnûhistorick˘ch témat a rozsáhlá monografie V. B. Perchavka pﬁestavuje jednu z nemnoha souãasn˘ch rusk˘ch prací
o hospodáﬁsk˘ch aspektech v˘chodoslovanského stﬁedovûku.
Kniha mapující období 9.–16. století není koncipována jako pﬁehled dûjin ruského obchodu, ale spí‰e jako sled hlub‰ích sond do vybran˘ch problémÛ, zatímco
jiné, zvlá‰tû ty, kter˘m jiÏ byla vûnována rozsáhlá literatura, jsou zpracovány
v základním nárysu.
Autor se v úvodu hlásí k metodû oznaãované jako „kompleksnoje istoãnikovedûnije“, kterou v Rusku zformuloval a na novgorodsk˘ materiál dÛslednû aplikoval V. L. Janin. Základním principem této metody je maximální propojení pramenÛ archeologick˘ch, pomocnû historick˘ch a historick˘ch, vãetnû v˘razného
zapojení nápisÛ na bﬁezové kÛﬁe. MnoÏství a pestrost pramenÛ, s nimiÏ Valerij
Perchavko pracuje a pﬁedkládá je jak ve vlastním textu, tak v tabulkách, mapách
a dal‰ích pﬁílohách, jsou skuteãnû úctyhodné. RÛzná témata si pochopitelnû vyÏadují preferenci toho ãi onoho typu pramenÛ, ale celkovû autor metodologick˘m
v˘chodiskÛm vymezen˘m v úvodu dostál.
První ãást monografie se pokou‰í rozkr˘t formování se kupectva na Rusi a mezinárodní obchod v oblasti Podunají (i s nûkter˘mi odkazy na ãeské zemû). Perchavko spojuje vznik profesionálního kupectva na Rusi s prostﬁedím kníÏecí druÏiny, neboÈ právû druÏiníci, v jejichÏ rukou se kumulovalo znaãné mnoÏství
produktÛ lesního hospodáﬁství a zemûdûlství, usilovali o pﬁemûnu tûchto zdrojÛ
v luxusní zboÏí nebo stﬁíbrné mince. Autor se pokou‰í doloÏit, jak se z bojovníkÛ,
neoddûlitelnû spojujících obchod s loupeÏemi, v prÛbûhu raného stﬁedovûku vyãlenili profesionální kupci.
Druhá ãást práce nese oznaãení Objekty a doklady trÏní smûny. Na vnitﬁním trhu
stﬁedovûké Rusi pﬁestavovalo klíãovou komoditu obilí a zásahy do obchodu s obilím (napﬁíklad blokády dovozu obilí do Novgorodu vladimirsko-suzdalsk˘mi kníÏaty) b˘valy uÏívány i jako prostﬁedek politického boje. V mezinárodním obchodu
hrály zásadní roli koÏe‰iny, tû‰ící se proslulosti nejen na evropsk˘ch, ale i orientálních trzích. Potﬁeba nestálého pﬁísunu koÏe‰in vedla Rusy k pronikání do nejsevernûj‰ích oblastí Evropy i Sibiﬁe, kde od místního, pﬁeváÏnû ugrofinského oby-
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vatelstva získávali v podstatû zadarmo (jako „daÀ“) zboÏí, jeÏ pak s obrovsk˘m ziskem uplatÀovali na mezinárodních trzích. Nesmírná v˘nosnost obchodu s koÏe‰inami byla jednou z podstatn˘ch pﬁíãin skuteãnosti, Ïe v˘chodoevrop‰tí kupci po
cel˘ stﬁedovûk takﬁka nevyváÏeli z Rusi ﬁemeslné v˘robky.
Vedle toho, Ïe koÏe‰iny pﬁedstavovaly nejv˘znamnûj‰í artikl zahraniãního
obchodu stﬁedovûké Rusi, slouÏily po celá staletí také jako zboÏové peníze, neboÈ
Rusové nerazili vlastní mince a pﬁi neexistenci bank samozﬁejmû nebyl moÏn˘ ani
bezhotovostní platební styk, uplatnûn˘ v soudobé západní Evropû. Od jednotliv˘ch druhÛ koÏe‰in byly odvozeny názvy rusk˘ch penûÏních jednotek („veverky“,
„kuny“) a slovo „kuny“ mohlo oznaãovat rovnûÏ peníze jako takové. UÏití koÏe‰in
jako zboÏov˘ch penûz dokládají arabské prameny, nápisy na bﬁezové kÛﬁe i archeologie (nálezy plomb, jimiÏ se svazky koÏek peãetily). ZboÏové peníze, budící
podiv cizích kupcÛ, slouÏily pochopitelnû pouze na vnitﬁním trhu, kdeÏto v mezinárodním styku Rusové pouÏívali napﬁíklad slitky stﬁíbrného kovu. Komplikace
spjaté s manipulací se slitky stﬁíbra a jejich pﬁevozem na velké vzdálenosti podle
Perchavkova názoru zapﬁíãinily, Ïe Rusové v mezinárodním obchodu preferovali
systém naturální smûny.
Perchavko ve své anal˘ze mezinárodního obchodu bohuÏel nevûnuje detailnûj‰í
pozornost jazykov˘m aspektÛm. Pﬁitom právû jazykové kompetence v mnohém
spoluurãovaly, na ãí stranû bude pﬁevaha v mezinárodní smûnû, coÏ se zvlá‰tû zﬁetelnû ukázalo ve vztahu NovgoroìanÛ a hanzy.
Tﬁetí kapitola knihy pﬁiná‰í téma, jeÏ dosud zÛstávalo ruskou medievistikou takﬁka nedotãeno – vztah ruské církve k obchodu a vztahu klá‰terÛ k trhu. Církev
neovlivÀovala obchod zdaleka jen tím, Ïe spolu s christianizací vznikla potﬁeba
dováÏet na Rus celou ﬁadu nov˘ch komodit: kultovní pﬁedmûty, víno, kﬁiÏmo ãi
látky na ﬁízy duchovních. Církvi plynula ãást pﬁíjmÛ z cel a na severov˘chodû Rusi
církev ve 13. století dosáhla velmi v˘nosného privilegia uchování a kontroly etalonÛ mûr a vah. V Novgorodû, Pskovû a Smolensku se nejvy‰‰í církevní hierarchové
rovnûÏ podíleli na uzavírání mezinárodních obchodních smluv.
Klá‰tery naproti tomu omezovaly své obchodní aktivity pﬁedev‰ím na vnitﬁní trh.
V 15.–16. století prudce narostlo pozemkové vlastnictví klá‰terÛ (ãinilo desítky
procent ve‰keré orné pÛdy Moskevské Rusi), a klá‰tery, osvobozené od povinnosti platit cla a m˘ta, získaly nesmírnû silnou pozici v obchodu s obilím, solí a dal‰ími produkty. U moskevsk˘ch vládcÛ zaãal tento prudk˘ nárÛst ekonomické moci
církve budit nelibost a klá‰tery byly postupnû sv˘ch obchodních privilegií zbavovány.
Valerij Perchavko rovnûÏ hovoﬁí o lichvû provozované samotn˘mi duchovními
a o kritice, jiÏ tato praxe vyvolávala, ale zÛstává u pouhého konstatování rozporu
mezi naﬁízeními a realitou. Jak je v‰ak moÏné, Ïe pﬁedstavitelé církve nerespektovali stanoviska arcibiskupÛ, metropolitÛ ãi Stohlavého snûmu? Existovaly nûjaké
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pokusy obhájit lichvu a obchodní aktivity duchovních? âím byly motivovány promûny stanoviska církve k obchodu? Jak se vyvíjel pohled ruské pravoslavné církve
na peníze? JestliÏe se novgorodsk˘ arcibiskup jako jeden z nejvy‰‰ích politick˘ch
reprezentantÛ Novgorodu podílel na záleÏitostech mezinárodního obchodu, vyvolávalo to v církvi potﬁebu obhájit tyto aktivity i argumenty ryze církevního rázu?
Jak je moÏné, Ïe je‰tû ve 12.-13. století na Rusi existoval obchod s otroky a církev
mu nedokázala zabránit? V‰echny tyto otázky zÛstávají mimo rámec Perchavkovy
práce, coÏ podstatnû sniÏuje v˘povûdní hodnotu mnoha zji‰tûní, k nimÏ badatel
v otázce vztahu církve k obchodu dospûl.
âtvrtá ãást monografie, U zdrojÛ ruského podnikání, sleduje vztah ﬁemesel
a obchodu 11.–16. století a nastiÀuje specifika ruského kupectva ve srovnání se
soudob˘mi západoevropsk˘mi obchodníky. Mûsto stﬁedovûké Rusi bylo fenoménem zásadnû odli‰n˘m od mûst západní ãi stﬁední Evropy, na Rusi se po celou
epochu stﬁedovûku nevytvoﬁilo mû‰Èanstvo jako stav a mûsta zÛstávala plnû v moci
kníÏat a aristokracie. Dokonce i v Novgorodû se rozhodující politická moc soustﬁedila v rukou bojarÛ jako velk˘ch pozemkov˘ch vlastníkÛ. Kupecké korporace
existovaly pouze jako profesní sdruÏení bez politick˘ch aspirací a kupci nezformulovali vlastní politické koncepce, jeÏ by mohly pﬁedstavovat protiváhu moci panovníka ãi aristokracie. Zejména na Moskevské Rusi se obchod dostal pod velmi tvrdou kontrolu panovníkÛ a na nejlukrativnûj‰í odvûtví obchodu byl uvalen státní
monopol. Extrémním zpÛsobem do sféry obchodu zasáhly masové deportace obyvatelstva po dobytí Novgorodu, Smolenska ãi Pskova: tamní bojaﬁi a zámoÏní
kupci byli pﬁinuceni k odchodu do provinãních mûst severov˘chodní Rusi a jejich
místo zaujali moskev‰tí aristokraté a kupci. Tím se samozﬁejmû zpﬁetrhaly dosavadní mezinárodní obchodní vztahy a teprve postupnû, kdyÏ se kupci sÏili s prostﬁedím, v nûmÏ se panovníkov˘m zásahem ocitli, se zaãaly zahraniãní obchodní
kontakty obnovovat.
Historici zab˘vající se stﬁedovûkou Rusí mají k dispozici pouze minimum pramenÛ, z nichÏ by mohli poznat Ïivot konkrétních lidí mimo duchovenstvo a svûtskou elitu. Obecné soudy o v˘voji ruského obchodu a promûnách ruského kupectva tak v podstatû nelze konfrontovat s reáln˘mi Ïivotními osudy jednotliv˘ch
kupcÛ ãi generací kupeck˘ch rodin. Také Perchavkova monografie se „zalidÀuje“ aÏ
v pasáÏích vûnovan˘ch období Moskevské Rusi. Je‰tû vzácnûj‰í jsou v ruském prostﬁedí texty, díky nimÏ by bylo moÏné poznat, jak stﬁedovûcí kupci reflektovali svût,
v nûmÏ Ïili. Perchavko sice zmiÀuje cestovní zápisky dvou kupcÛ ze druhé poloviny 15. století, Afanasije Nikitina (ãesky vy‰ly pod názvem Putování ruského kupce
Afanasije Nikitina pﬁes tﬁi moﬁe) a Vasilije, ani jeden z tûchto pramenÛ v‰ak nevyuÏívá k nahlédnutí do mentality rusk˘ch kupcÛ ãi do my‰lení konkrétního ãlovûka.
NevytûÏení tûchto pramenÛ není pouh˘m opomenutím. Vypl˘vá z celkového
autorova dÛrazu na konstatování „objektivních“ faktÛ a nedocenûní interpretace
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popisovan˘ch jevÛ v tehdej‰í spoleãnosti, jak je zﬁejmé napﬁíklad z v˘‰e naznaãené otázky církve a penûz. I kdyÏ autor místy zaznamenává v˘roky vzdûlancÛ ãi církevních hierarchÛ o obchodu, neptá se, z ãeho tyto postoje pramenily, jak je
moÏné, Ïe mûly, ãi právû naopak nemûly rezonanci v soudobé spoleãnosti apod.
Kniha Torgovyj mir srednûvekovoj Rusi tím postrádá jeden, podle mého názoru
velmi podstatn˘ rozmûr.
Valerij Perchavko se sice brání ahistorick˘m analogiím, ale otevﬁenû proklamuje, Ïe jeho zkoumání kupectva stﬁedovûké Rusi je vedeno snahou o poznání koﬁenÛ, z nichÏ vy‰li Morozovovi, TreÈjakovové, Rjabu‰in‰tí a dal‰í velké podnikatelské rodiny pﬁelomu 19. a 20. století. Tomu odpovídá i uÏívaná terminologie –
„predprinimatûº“, „predprinimatûºstvo“, módní slovo ru‰tiny 90. let „kommersant“. S touto lexikální vrstvou a s ní souvisejícím zpÛsobem uvaÏování se podivnû stﬁetávají nûkteré relikty marxistické historiografie („období vojenské demokracie“, „formování tﬁídních vztahÛ ve v˘chodoslovanské spoleãnosti“, „ideologické
pÛsobení církve na lidové masy“, „feudální v˘robní zpÛsob“ apod.), jeÏ prozrazují,
Ïe Perchavkovo tak „aktuální“ zkoumání „prehistorie ruského podnikání“ se zcela
neoprostilo od kli‰é sovûtské vûdy. Tento mal˘ pﬁíklad je dal‰í dokladem, Ïe historiografie zemí nûkdej‰ího v˘chodního bloku (navzdory v‰em proklamacím a laãnému pﬁebírání terminologie západních ‰kol) se zbavuje nûkdej‰ích ideologick˘ch
stereotypÛ jen tûÏce a pozvolna.
Faktograficky mimoﬁádnû bohatá monografie Valerije Perchavka, rekonstruující svût obchodu stﬁedovûké Rusi, zﬁetelnû ukazuje, jak odli‰né byly principy fungování tamního obchodu ve srovnání se soudobou západní Evropou. Na Rusi
mûstsk˘ vzduch vskutku neosvobozoval. Je v‰ak diskutabilní, zda je moÏné odli‰nost ruského obchodu pokládat spolu s Perchavkem za „zaostalost“. Takov˘
pohled totiÏ podle mého názoru aÏ pﬁíli‰ sugeruje pﬁedstavu jediné moÏné cesty
dûjin, na níÏ rÛzné národy ãi kultury postupují sice rÛznou rychlostí, ale koneckoncÛ v‰echny musí urazit tutéÏ trasu.
Jitka Komendová

