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Bc. Petr Kujal:  
Kalevala jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena 
ÚGS FF UK, červen 2019, 117 s. (s přílohami)  
(posudek oponenta)  
 
Předložená diplomová práce se panoramaticky zabývá mnohostranným a složitým tématem – 
možnými vlivy Kalevaly na autorské dílo Tolkienovo, přičemž je plodem diplomantova dlouhodobého 
zájmu o tuto problematiku, neboť už jeho bakalářská práce se věnovala Tolkienovu chápání 
nejtragičtější kalevalské postavy, Kullerva. Petr Kujal formuluje a postupně ověřuje celkem tři 
výzkumné hypotézy – o možných vlivech Kalevaly na Tolkienovo dílo a jeho myšlení o něm na rovině 
jazykové (quenijština – finština), na rovině obecné (tvořivá role Lönnrotova, strukturní povaha 
Kalevaly) a na rovině konkrétních, bezprostředních působení kalevalských témat, motivů a postav (v 
podobě vlivu jednotlivých dějových pásem a postav s důrazem na postavu Kullerva, na vypravěčské 
pásmo sampa a na možné souvislosti mezi Väinämöinenem na straně jedné a Gandalfem, Tomem 
Bombadilem a Stromovousem na straně druhé). Syntetický přehled i analytické sondy se zaměřují na 
mytologické, historické, symbolické parametry možných kalevalských inspirací s bezprostředním 
průmětem do roviny jazyka, přičemž těžiště těchto vlivů Petr Kujal spatřuje na hierarchické rovině 
obecné.  
 
Předložená diplomová studie je promyšleně  strukturovaná, jasně formulovaná a pečlivě vypravená. 
Její autor se bezpečně orientuje v látce Kalevaly  i Tolkienovy autorské poezie a prózy, vychází 
z rozsáhlé sekundární literatury a své složité téma podává srozumitelně a s hlubokým zájmem, přičemž 
je schopen soustavně přihlížet k rozličným souvislostem filologickým, etymologickým a kulturně-
historickým. Syntetizující partie jeho textu poslouží jako čtivý úvod do tématu, jakkoli - s ohledem na 
složitost a rozsah zkoumané problematiky – může být takto koncipovaná práce „pouze“ poučenou, 
kriticky založenou zprávou o soudobém stavu poznání bez soustavnějších analytických ambicí. 
 
Toto založení předložené diplomové práce zároveň může vést k (jediné výraznější) kritické připomínce. 
Příští směr Kujalova bádání, pokud se snad bude ještě i do třetice týkat Kalevaly a Tolkiena, by si měl 
vymezit přísně a přesně ohraničené komparatistické téma (diplomant ostatně sám opakovaně 
přiznává, že kalevalské a tolkienovské „legendárium“ je synteticky v rámci jedné monografii 
neuchopitelné) a pojmout je důsledně analyticky i kriticky a s výraznějším přihlédnutím k Tolkienovi 
jako medievistovi, filologovi a překladateli. Pak bude ku prospěchu věci Petr Kujal moci ve svém 
rozboru být méně závislý na sekundární literatuře a samostatněji sledovat komparatistickou povahu 
tématu i naplno využít svůj komparatistický potenciál a zájem: už v předložené práci je analýza 
přirozeně důsažnější nežli syntéza a nejvýmluvnější právě tam, kde neodkazuje na sekundární zdroje 
(tak je tomu např. v úvahách o okolnostech Gandalfova „meškání za obzorem“ či o Väinämöinenově 
vztahu k orlům na s. 81–82). Stejně tak je diplomantův kritický odstup s prospěchem pro celek 
nejpatrnější v páté kapitole obsahující hierarchicky nejspecifičtější části autorových analýz a kladoucí 
komparatistický důraz na obecné a archetypální souvislosti ve smyslu paralel charakteristických pro 
široce založenou „epiku“.  
 
Soustavnější pozorností obrácenou k Tolkienovu medievistickému dílu (včetně překladů) se Kujalovy 
další odborné výpravy na tomto poli mohou vyvarovat nejčastějšího nedostatku tolkienovské kritiky, 
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totiž jednostranného zájmu o Tolkiena-tvůrce. Pak diplomant bude moci do svých pozorování 
soustavněji zahrnout i Tolkienovu esej O pohádkách (jakkoli ji již zde Petr Kujal označuje za „zásadní“ 
a jakkoli jí věnuje stručnou pasáž na s. 33–34). Tato esej je východiskem (a to východiskem důsažnějším 
nežli zmínky na tato témata rozeseté po jeho korespondenci) pro Tolkienovo chápání pojmů fairy a 
„subkreace“ druhotného světa a jeho práci s důležitými koncepty „obnovy“, „úniku“, „útěchy“ a 
„radosti“, jakož i práci s  metaforou „kotle příběhů“.   
 
Poznámky k jednotlivostem: 

• Pan Gawain a Zelený rytíř (s. 31) je prostě rytířským románem;  
• prsten na s. 74 je správně Gýgův. 

 

Velmi nečetné prohřešky proti jazyku a pečlivé redakci jsem si dovolil vyznačit tužkou do výtisku 
diplomové práce, který jsem měl k dispozici 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Proč Tolkien svou mytologii, měla-li skutečně být určena jeho zemi, spojil s jinými jazyky nežli 
angličtinou či keltštinou? Domníval se opravdu, že Ostrovům či Anglii schází či má být 
navrácena? Platí skutečně, že „Anglie v Tolkienově době na rozdíl od Finska v době Lönnrotově 
neměla žádnou přežívající tradici lidových písní ani korpus textů na nich založený“ (s. 53)? 

2. Proč se s Tolkienovým souborem Tree and Leaf pracovalo „pouze“ ve švédském překladu? 
3. Příkladem tématu, kde by autor měl a mohl svůj kritický přístup a postoj osvědčit 

jednoznačněji, může posloužit  problém schématu kalevalských tří dob (s. 65n.). Toto schéma 
Petr Kujal přijímá za své, avšak jakoby jedním dechem je zároveň označuje za nesnadno 
aplikovatelné (jako jedno ze schémat, která na Kalevalu v její genetické, koncepční a 
kompoziční  svébytnosti nepasují). Je možno toto schéma ještě jednou kriticky reflektovat u 
obhajoby?1  

 
Celkové hodnocení:   
Vzhledem k výše uvedeným pozitivním skutečnostem, jež nad (drobnými) výhradami, jež navíc cílí spíše 
na diplomantovo další odborné směřování, výrazně převažují, jednoznačně doporučuji diplomovou 
práci Petra Kujala k obhajobě a předběžně ji hodnotím stupněm výborně.  
 
 
 
 
3. června 2019       prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 
 
 
 

                                                 
1
 Podobná soustředěnější kritičnost by snad byla na místě i ve vztahu k některým diplomantovým zdrojům: např. 

veledůležitý tolkienovský zdroj, Carpenterův Životopis, není bohužel do češtiny přeložen vždy přesně (srov. např. 
poslední souvětí úseku citovaného na s. 52: smysl je zde jistě „něčeho stejného druhu, co patřilo Angličanům“).  
 


