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Veronika SPODNÍKOVÁ 

 

Úvod 

Zahraničná politika a orgány, ktoré ju vykonávajú sa v súčasnom ponímaní začínajú 

formovať spoločne so štátnym zriadením. Tieto podmienky od IX. storočia spĺňal vytvárajúci 

sa Kyjevský štát, ktorý sa rozprestieral v oblasti Pridneprovia. V našom výskume sa 

zameriavame na formovanie a administratívnu prácu diplomatických funkcionárov a preklad 

diplomatických hodností  a reálií  počas troch základných období  rozvitia ruskej histórie. 

Prvým je ranofeudálne obdobie už spomínaného prvého ruského štátu, po ktorom nasledovalo 

obdobie tzv. Udeľnoj Rusi.  Osobitým bolo usporiadanie „ostatkov“, t.j. prvých ruských 

kniežatstiev počas tataro- mongolskej nadvlády, v čase keď sa nachádzali pod neustálym 

dozorom a kontrolou veliteľstva Zlatej Hordy. Prelomovým sa javí tretie  obdobie- vzostup 

Moskvy  začiatkom XIV. storočia a nasledujúce obdobie  zjednocovania ruských kniežatstiev 

okolo tohto nového politického centra. Tu sa objavili podmienky napomáhajúce vzniku 

centralizovaného štátu rozvitého feudalizmu- Moskovskoj Rusi, ktorý sa naplno prejaví 

v protirečivom konaní  prvých ruských cárov, a najmä prvého z nich Ivana IV. Hrozného. 

V našej práci sme sa sústredili na problematiku vzniku prvého rezortu zahraničných vecí 

v Rusku, názvy diplomatických funkcií  a ich opis v stredovekých kronikách a memoároch 

cudzincov o Rusku.  

 

1. Diplomacia stredovekej Rusi a jej zahraničnopolitický aparát 

 

Vznik prvého objektu nášho výskumu- Staroruského štátu nám približuje Kronika 

Nestora. Centrálnu moc, ktorú držali v rukách knieža s družinou si upevňovali svoje pozície 

rokovaniami a výberom dane v Poluďji- oblasť Drevľanov, Dregovičov, severských Krivičov, 

Radimičov a Severjanov.  

Zahraničnú politiku vykonával knieža. Ruská diplomacia uvádza ako prvú medzinárodnú 

zmluvu v jej histórií- „ Dogovor o mire i ľubvi“- „Dohoda o mieri a láske“, ktorú uzatvorili 
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ruskí poslovia s Byzanciou v roku 860. Týmto počinom bola Rus prijatá v medzinárodné 

spoločenstvo.1 V X. a XI. storočí viedla Kyjevská Rus úspešnú svadobnú politiku so západom 

(Švédsko, Nórsko, Dánsko)  a taktiež s východom (Byzancia, Gruzínsko). Prvé ruské zmluvy 

sa zachovali v stredovekých ruských prekladoch v „Povesti vremennych let Nestora“- Povesti 

dávnych liet Nestora. Týkajú sa najmä regulácie vzťahov v ekonomickej, politickej a trestno - 

právnej oblasti. 

 

2. Založenie a podstata „medzikniežacej diplomacie“ ruských kniežat v čase Udeľnoj Rusi 

 

V období po smrti Vladimira Monomacha sa hlavnou stala tzv. „medzikniežacia 

diplomacia“ (mežkňažeskaja diplomatija), ktorá sa objavila ako následok postupného rozpadu 

Kyjevskej Rusi na kniežatstvá. Nová konfigurácia dostala pomenovanie Udeľnaja Rus.2   

Kniežatá zvolávali zasadania, na ktorých riešili menšie spory a vzájomné nároky menších 

vazalov- votčinnikov. 

Na diplomatických misiách a rokovaniach  sa čoraz častejšie zúčastňujú aj episkopi 

a predstavitelia kláštorov. Vysokopostavení ľudia Cirkvi, ku ktorým patril aj černigovský 

episkop  Porfirij, boli často krát súčasťou diplomatickej činnosti. 

  

3. Zlatá Horda a diplomacia ruských kniežatstiev   

 

Do XV. storočia sa zahraničné vzťahy severovýchodnej Rusi obmedzovali len na 

kontakty so Zlatou Hordou, Byzanciou a Litvou, taktiež sa udržiavali obchodné vzťahy 

s germánskym, švédskym a dánskym Pribaltím.  

     Komplikované vzťahy medzi Moskvou a Zlatou Hordou opisuje v spise Cesty do Tane 

taliansky vyslanec I. Barbaro. Ruské kniežatá sa dostali do závislosti od chánov Zlatej Hordy 

(Ulus Džuči). Nielenže platili Horde dane, ale prispôsobili jej celú svoju zahraničnú politiku 

a na chánovu výzvu boli povinní  objaviť sa  s vojskom na pomoc. 

                                                            
1 Artomonov, M. I.: Istorija chazar. Leningrad, 1962, str. 80; Koestler, A.: The Thirteen Tribe. The Khazar 
Empire and his Heritage. London, 1976; Gumilev L. N. Drevňaja Rus i Velikaja step. Moskva 1993, str.  140-
147.       
2 Obdobie historicky označované ako Udeľnaja Rus v širšom ponímaní zachytáva asi 400 ročné obdobie – od 
1132 do roku 1553 – teda od smrti Mstislava (Vladimíroviča) Veľkého do smrti Vasilija III. Samotná „Udeľnaja 
Rus“ predstavuje tzv. domoskovskú fázu vývoja od 1132 do 1276, kedy fakticky vzniká zatiaľ nie veľmi 
významné moskovské kniežactvo. 
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 Mongolskí cháni si vyhradili právo viesť spoločnú zahraničnú politiku, no i tak 

ponechali ruským kniežatám viac menej voľnú ruku, ak ich konanie neodporovalo záujmom 

Zlatej Hordy.3  

 Najdôležitejšou bola vazalská povinnosť, na vymáhanie ktorej cháni využívali jarlyk 

(z tureckého jarlek- príkaz) pre ruské kniežatá. Takýmto spôsobom získal ruské knieža právo 

i splnomocnenie  pre vykonávanie kvázi funkcie Veľkého kniežaťa. Jarlyk znamenal tiež 

právo výberu dane.4 

 Čo sa týka formálnych vzťahov a povinných diplomatických rituálov nazývaných 

protokol, sa Mongolo-Tatari starali o to, aby sa im ruskí vyslanci a dokonca aj samotné 

kniežatá klaňali čo najnižšou poklonou a kľačali pred nimi na kolenách. Nízka poklona 

a ústretové sprievody ruských kniežat oproti tatárskym vyslancom sa udržali až do vlády 

Ivana III.  

 Zahraničná politika Ivana III. a jeho diplomacia dosiahla počas jeho panovania nový 

pokrok. Ivan III. podporoval koncepciu Moskva- Tretí Rím, ktorú zdôraznil svadobnou 

politikou. Po smrti kňažnej Márie Tverskej sa Ivan III. zosobášil so Sofiou, príbuznou 

a potenciálnou následníčkou ostatného byzantského cára Konstatnína IX. Paleologa. 

Moskovský štát získal od Byzancie erb, byzantský titul sa objavuje už pri Ivanovi III. – 

Velikom kňjaze vseja Rusi- Ruskom Veľkokniežati. V tomto období sa vysielajú prví 

diplomatickí poslovia, ku ktorým prislúchal aj Tolbuzin. 

 Pri dvore vznikli nové hodnosti- jaseľničij, koňjušij, posteľničij, avšak postupne sa 

degradoval význam dumských bojarov. 

 V konci vlády Ivana III. sa objavuje pojem samoderžec vseja Rusi, čo malo za 

následok postupné zanikanie medzikniežacej diplomacie.  Samodŕžavný  princíp sa stal 

východiskom taktiež pre zahraničnú politiku. Boli nadviazané diplomatické vzťahy 

s pápežskou kúriou, germánskymi krajinami a monarchiou, Maďarskom, Tureckom, Perziou 

i Krymským chanátom. 

 Takýmto spôsobom sa stal Ivan III. predstaviteľom novovytvoreného ruského štátu- 

Moskovskoj Rusi-  ruskich zemeľ gosudar- nezávislý predstaviteľ ruského pravoslávneho 

                                                            
3 Na čele Zlatej Hordy, ktorá nebola veľmi pevným štátnym útvarom stáli cháni z potomstva Batu-chána. 
Z územno-správneho hľadiska predstavovala systém ulusov (štát, národ, ľudia). Čo sa týka štátneho zriadenia, 
predstavovala Zlatá horda polovojenský štát, ktorý nerozlišoval medzi vojenskou a administratívnou zložkou 
štátu. 
 
4 GUZI, Ľubomír. 2009. Formovanie Ruska ( Rossiji) ako mnohonárodnostného štátu- jeho zahraničná politika, 
zapezpečenie štátnej bezpečnosti, spoločnosti. Prešovská Univerzita v Prešove. Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove. 2009.  s. 68. ISBN: 978-80-8068-973-5.  
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kresťanstva. V tomto období sa objavili prvé politické traktáty, bola vytvorená „ Povesť 

o Florentijskom sobore“, „ Poslanie o Monomachovom vence“ alebo „ Skazanie o kňazach 

Vladimirskich.“ a iné. 

 Taktiež v cirkvi nastal rozkol, keďže dlhé roky neplatila dane, nadobudla ohromné 

majetky. Časť duchovenstva nazvaná nesťažateli sa snažila a cirkevnú čistotu bez vplyvu 

nepotrebného a škodlivého majetku, no druhá časť kléru- tzv. josifľani- Jozefíni si chceli 

zachovať vplyv aj rozsiahle cirkevné majetky. Ivan Vasilievič sa priklonil na stranu josifľan, 

čím sa mu podarilo získať podporu cirkvi.5  

 

4. Vznik zahraničnopolitického rezortu, jeho funkčný aparát a názvy hodností 

 

Vedenie zahraničnej politiky veľkých ruských kniežat i prvých cárov XVI. storočia si 

vyžadovalo založenie osobitého rezortu. Centralizovaná spoločnosť sa diferencovala, 

pribúdali nové funkcie a hodnosti, ktoré obsadzovali ľudia z rôznych spoločenských vrstiev, 

i keď dôležitým bol najmä ich pôvod.  

V dobách Vasilija III. sa obsadenie cárskeho dvora zväčšilo, hierarchia sa presne 

diferencovala. Tieto zmeny opisuje aj rakúsky diplomat na Moskovskom cárskom dvore 

Sigmund Gerberstein vo svojich Zápiskoch o Moskve z rokov 1517 a 1526. Úctyhodnou sa 

stala hodnosť koňjušeho, neskôr pridvornogo/ dvoreckovo, ktoré sa dostali na významné posty 

v Bojarskej Dume. Dumské hodnosti, ako napríklad bojare, okoľniči, bojarskie dvorjane 

a taktiež dumnye ďjaky sprevádzali dvoreckich, kaznačeev, okoľničich, oružničich, 

jaseľničich, sokoľničich, lovčich, posteľničich a stoľnikov.6  

                                                            
5 Kľučevskij, V. O.: Russkaja istorija, Polnyj kurs lekcij v trjoch tomach. T. 1. Moskva 1993, str. 438.        
6 dvoreckij – spočiatku hlava palácovej správy, neskôr od 17. st. dvorná titul, nakoniec správca domu šľachty.  
- kaznačej – „pokladník“ – správca pokladne, klenotov, od pol. 15. st. vedúci centrálnej finančnej správy.  
- okoľničij – dvorný titul aj funkcia od 13. do zač. 18. st., mohol viesť pluk, celý úrad – Prikaz.   
- oružničij – mal na starosti cársku zbrojnú pokladňu, od 17. st. hlava Oružejnovo prikaza. 
- jaseľničij – dvorný titul od 15. do 17. stor., pomocník koňušnego; zodpovedal za kone a poľovačky.  
- sokoľničij – hodnosť pri dvore, viedol poľovačky a neskôr stál v čele Sokoľničjego Prikaza.  
- lovčij -  hodnosť pri dvore v 16.- 17. storočí, neskôr v 18. st. ich vystriedali jegermejsteri. 
- posteľničij – významná hodnosť pri dvore 15. – 17. st. po prvýkrát sa spomína v roku 1495. Mal na starosti 

celú „posteľnú komoru“ kniežaťa, neskôr cára: ikony, kríže, biele plátna, oblečenie cárskej 
rodiny; mal na starosti cársku pečať, často viedol aj jeho kanceláriu. Bol najbližším 
panovníkovým sluhom, zväčša funkciu neprijímali urodzené osoby.     

- stoľnik - hodnosť pri dvore, v ruskom štáte 13.-17. stor. Spočiatku sa jednalo o akéhosi sluhu, ktorý 
obsluhoval veľkoknieža počas veľkých hostín.  
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Šestnáste storočie si žiadalo inštitúciu, ktorú môžeme s určitosťou považovať za 

predchodcu rezortu zahraničných vecí- Posoľskij prikaz.  Do dnešného dňa nie je známy 

presný dátum založenia tejto služby pre zahraničnopolitické vzťahy.  

Poslovia a kuriéri mali už od počiatku na Rusi osobitný status. Jedným z najstarších 

výrazov, ktorý sa používal na označenie poslov- sol, s ktorým sa stretávame už v IX, storočí 

v Ipatievskej letopisi.  

Podľa dôležitosti misie i hodnosti sa rozlišovali siľnyj, velikij, boľšoj, polnomočnyj, velikij 

i polnomočnyj, črezvyčajnyj, zvyčajnyj alebo ordinarnyj poslaniky. Meňšij posol  bol 

vyslancom podľa hodnosti, ale oficiálne neprislúchal k vyslaneckej delegácií. 

K názvom diplomatických funkcií patriacich už od nepamäti k zahraničnej misii sa 

zaraďovali mirnyje sli, teda účastnící delegácií v čase mierových rokovaní. V IX.- XII. storočí  

ich označovali ako velikij alebo siľnyj posol, od XII. do XIV. storočia – posly o mire. 

Na kniežacom dvore existovala hodnosť mečnika- zbrojnoša, ktorý sa staral najmä 

o právne a súdne záležitosti, často mu však do rúk zverovali aj vedenie diplomatických 

rokovaní. 7 

K ďalším funkciám patrili meževyje, meževaľnyje, predstaviteľnyje, mediaľnyje posly, 

postredniki, mediatori8, polnomočnyje mediatory, mediatorskije posly, posly- posredniky, 

posly- polnomočnyje mediatory alebo postredničeskije sana- splnomocnenci 

v sprostredkovateľskej hodnosti.9  

Pre udržiavanie osobitých vzťahov so Zlatou Hordou boli zavedené špeciálne 

pomenovania a hodnosti diplomatických predstaviteľov. V Moskovskom štáte k nim od XIV. 

do XVII. storočia patrí kiličej- vyslanec veľkého kniežaťa alebo cára s konkrétnym poslaním 

na dvor Hordy. Bol to tzv. tichý vyslanec, doručiteľ- bezmolvnyj posol alebo posol- peredčik. 

Termín vyjadroval diplomatickú závislosť i podriadenie sa vonkajšej politike dominujúcej 

Zlatej Hordy, pretože kiličejov vysielala Moskva do Ordy, nikdy nie naopak. Bol to teda 

osobitý vyslanec k suverénovi, zatiaľ čo vyslanec Zlatej Hordy bol diplomatom- ľutym 

poslom s neohraničeným splnomocnením vo vazalskej krajine.  

                                                            
7 GUZI, Ľubomír. 2009. Formovanie Ruska ( Rossiji) ako mnohonárodnostného štátu- jeho zahraničná politika, 
zapezpečenie štátnej bezpečnosti, spoločnosti. Prešovská Univerzita v Prešove. Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove. 2009.  s. 92. ISBN: 978-80-8068-973-5.  
 
8 - mediator- nestranná tretia osoba, ktorá v procese mediácie uľahčuje komunikáciu medzi stranami sporu 
9 Donesenije Avgustina Majerberga imperatoru Leopoľdu I. O svojom posoľstve v Moskoviju. In: Čtenija 
v imperatorskom obščestve istorii i drevnostej Rossijskych. Č. 1-3. Moskva 1882, str. 66. 
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   Zvláštnym kuriérom bol seunč- vážený kuriér- gonec, ktorý doručoval neodkladnú, 

dôležitú, najčastejšie radostnú správu, alebo to mohol byť tiež kuriér, ktorého príchod si 

nevyžadoval písomnej odpovede. 

Vyslanci menších kniežatstiev z Balkánu a Podkarpatskej oblasti sa označovali slovom 

poklisar, pre všetkých vyslancov pápežskej kúrie sa od r. 1254 do XVIII. Storočia používa 

pomenovanie legat- papin legat- pápežský legát alebo posol- veľvyslanec, od 70. rokov XVII. 

storočia nuncij- nuncius. Od 90. rokov XV. storočia sa pre mnohých zahraničných 

veľvyslancov používa výraz internuncij. 

Osobitý post zaujímal opaščik- gonec s eskortou, ktorý niesol ochrannú listinu alebo iný 

tajný dokument. Neľahkú úlohu mal vzmetčik- kuriér zlých správ, ktorý doručoval dokument 

s neočakávaným vyhlásením vojny alebo znepokojujúcu zvesť. Vzmetčik bol špeciálnym 

diplomatickým poslom, označovaným neskôr ako feľdjeger osobogo značenia- poľný kuriér 

osobitného určenia. Slovo feľdjeger označovalo taktiež vojenského kuriéra alebo doručiteľa 

tajných dokumentov. Pre túto službu bola dokonca založená  Feľdjegerskaja počtovaja svjaz- 

Poštová služba. 

V XV. – XVII. storočí viedli jednotlivé kancelárie zahraničnopolitického aparátu 

pečatnik- tlačiar, ďjak- úradník, posoľskij ďjak- vyslanecký úradník, gosudarstvjenyj ďjak- 

štátny úradník, taktiež rôzni strážcovia- oberegateli- carstvienoj boľšoj pečati 

i gosudarstvenych u velikich posoľskich del oberegateľ- strážca veľkej cárskej pečate, 

štátnych a vyslaneckých záležitostí, bližnij bojarin i oberegateľ- blízky bojar a strážca. 

K úradníkom centrálneho zahraničnopolitického aparátu patrili hlavne vedúci oddelení, 

ich referenti a tajomníci, posoľskije podďjačije- vyslaneckí podslúžni, staryje podďjačije- 

starší p., srednije podďjačije- , molodyje podďjačije, novyje podďjačije. K členom komisií 

a výborov Bojarskej Dumy, ktorí sa starali o zahraničnopolitické záležitosti patrili otvetnyje 

bojare, bližnije ľudi, dumnyje ľudi, dumnyje sovetniky, sovetniky- radcovia, posoľskije 

dvorcovyje sovetniky. Master ceremonij- majster ceremoniár, ceremonščik- ceremoniár 

a vstrečnik10 mali na starosti protokol.  K misii patrili aj ľudia, ktorí vypĺňali presne určené 

funkcie potrebné pre zabezpečenie jej celkového chodu. Takými boli posoľskij poručik, 

posoľskij pop, posoľskij kľučnik,11 posoľskij koňjušij, posoľskij trubač, posoľskij dvoreckij, 

goncovyje ľudi- kuriérni slúžni.  

                                                            
10  vstrečnik- diplomatický úradník vyslaný k oficiálnemu prijatiu a stretnutiu so zahraničnými veľvyslancami 
11 „За государем на обычных телегах ехали ключники путные, чарочники и стряпчие со всех дворцов. 
Гонец от Голицына по уже сложившейся практике, минуя главу комиссии на Москве И.А. Воротынского, 
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Dôležitú úlohu mali aj prekladatelia v písomnej forme z cudzieho do ruského jazyka 

a naopak- vedúcim prekladateľom centrálneho aparátu Posoľskovo prikaza bol moskovskij 

perevodčik- moskovský prekladateľ. Ústny prekladateľ z ruštiny a do ruštiny sa nazýval 

tolmač- tlmočník. Prekladatelia z východných a na východné jazyky bol dragoman.12 

Od XVIII. storočia  Rusko prijíma a upevňuje prax európskych diplomatických funkcií 

a hodností, v XIX. storočí Rusi prijali medzinárodnú diplomatickú koncepciu. Diplomatickí 

agenti sa spočiatku rozdeľovali do 3 stupňov: 1. veľvyslanci, pápežskí legáti, nunciovia; 2. 

vyslanci, ministri a iní akreditovaní pri monarchoch; 3. poverennyje v delach- zmocnenci 

akreditovaní pri ministroch, ktorí mali na starosti zahraničnopolitické záležitosti. 

 Formujúci sa Posoľskij prikaz má svoje korene v iných úradoch tej doby. Jeho oficiálny 

aparát  sa začal vytvárať na konci XV. storočí. V XVI. storočí prešiel zmenou týkajúcou sa 

veľkokniežacej, palácovo- lénnej administrácie. Boli vytvorené palácové riadiace orgány- 

Kazna a Boľšoj dvorec. Kazna- Pokladnica veľkého kniežaťa bola hlavne kanceláriou, 

archívom a depozitom materiálnych cenností veľkých a údelných kniežat. Do oficiálneho 

ustanovenia Posoľskovo prikaza okolo roku 1549 vypĺňal kompetencie rezortu zahraničných 

vecí Moskovského štátu.  Tieto i iné udalosti opisuje Angličan Clement Adams vo svojich 

memoároch nazvaných Anglická výprava k Moskovčanom, a taktiež Jerome Bowes v jeho 

Správe o Rusku. 

Prvým predchodcom ruských ministrov zahraničných vecí bol A. V. Viskovatyj, rozumný 

politik, populárny vo vyšších kruhoch a obľúbenec samotného cára. Viskovatyj bol zástancom 

politiky namierenej na západ, vďaka jeho úsiliu sa Moskve podarilo uzavrieť spojenectvo 

s Dánskom a 25 ročné prímerie so Švédskom. 

Roku 1565 prešla Posoľskaja izba- Vyslanecká kancelária prestavbou. Bola zväčšená na 

dvojposchodovú kamennú budovu, ktorá dostala pomenovanie Posoľmaja palata- Vyslanecká 

komora alebo Pososkij prikaz- služba pre zahraničnopolitické záležitosti. V tom čase 

existovalo taktiež pojazdná kancelária zahraničných vecí, ktorá sprevádzala cára na jeho 

cestách, ktoré mal na starosti práve Viskovatyj. 

                                                                                                                                                                                          
прямым ходом направился в Посольский приказ к думному...“ (Zabelin, I.E.: Istorija goroda Moskvy. 
Moskva 1905, str. 337). 

 
12 Slovo dragoman je odvodené od arabského tardžuman – prekladateľ, tlmočník, rovnako aj pomenovanie pre 
„ústneho prekladateľa“ – tolmača je turkické tel- jazyk.  
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Po r. 1570 sa začala honba na vedúcich predstaviteľov štátnej administrácie, tzv. 

moskovskoje delo- moskovská kauza. Viskovatyj bol odsúdený za vlastizradu, tajné kontakty 

s tureckým sultánom a ruským emigrantom v Litve Andrejom Kurbskim a v júli 1570 

popravený. 

Počiny Ivana IV. vo vnútri krajiny sa odrazili aj na jej obranyschopnosti a reputácií. 

Moskovský štát, obkľúčený pomerne silnými nepriateľmi, nebude na dlhé obdobie po 

Ivanovej opričine schopný nadobudnúť vnútornú rovnováhu, čo vyústi do tzv. Smutnovo 

vremeni- Smutného obdobia, nastúpiacom krátko Ivana Vasilieviča.   
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