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Školitelský posudek DP: „Kalevala jako zdroj inspirace pro J. R. R. Tolkiena“
Kandidát titulu magistra: Bc. Petr Kujal

Motto: 

Ve své DP pokračuje Petr Kujal v tematice své práce bakalářské (Kullervo jako zdroj inspirace 
pro J. R. R. Tolkiena, FF UK, 2016), jejíž výsledky v ní rovněž stručně shrnuje (s. 70–72). S tím 
se nicméně ani zdaleka protentokrát nespokojí: nepojednává již jen jednu jedinou kalevalskou 
postavu, nýbrž se snaží o komplexní popis vlivu Kalevaly a finštiny na zmiňovaného anglického 
spisovatele a jeho tvorbu v práci, jejíž motto by v laciném bonmotu mohlo znít „Stal se z J. R. 
R. Tolkiena J. R. R. Tolkinen?“

Vedle Úvodu a Závěru je práce přehledně rozčleněna do pěti hlavních kapitol: PK nejprve 
načrtává hlavní obrysy toho, co by čtenář, než se začte do jeho tolkienovského pojednání, měl 
vědět o Eliasu Lönnrotovi a jeho Kalevale (kapitola 1). Posléze zasazuje Tolkienův objev 
Kalevaly do širšího kontextu jeho života a díla (kapitola 2). Vliv Kalevaly pojednává ve třech 
oblastech: jednak co se týče vlivu finštiny na Tolkienovy fiktivní jazyky (kapitola 3), dále 
inspiraci Kalevalou na obecné úrovni (kapitola 4) a rovněž inspiraci tímto dílem na úrovni 
konkrétní (kapitola 5). Hranice mezi těmito třemi oddíly, především někdy mezi kapitolou 
čtvrtou a pátou, se může zdát poněkud vratká, nicméně toto pracovní rozdělení je pro 
badatelské účely funkční. Pro podložení svých tvrzení doplňuje PK svou DP celkem deseti (!) 
přílohami.

PK pracuje s celkem rozsáhlým aparátem primární a sekundární literatury ve čtyřech jazycích 
(čeština, angličtina, finština, švédština); objem sestudovaného a tříděného materiálu je 
úctyhodný. Je třeba poukázat na pečlivost, s níž cituje a opatřuje text práce křížovými odkazy. 
Údaje prezentované v pramenech pouze mechanicky nepřebírá a neshrnuje, nýbrž přistupuje 
k nim do značné míry kriticky, a doplňuje je rovněž vlastními nálezy (např. s. 81–82 postřehnutí 
motivu orla). Hlavním výsledkem je nastínění zásadního rozdílu mezi vědomou inspirací a 
pouhou paralelou, která může být i náhodná či daná archetypálně, jak PK na několika místech 
uvádí; a dále vyzdvižení důležitosti obecné roviny Tolkienovy inspirace Kalevalou.

Výslednou DP lze označit za nadstandardní, neboť relevantně naznačuje mnohé z toho, co si 
vytkla zkoumat – i když se v podstatě může prozatím jednat o pouhé stanovení jistých hypotéz, 
které by mohlo potvrdit teprve další bádání. Jeho provádění je PK mocný z toho hlediska, že 
má finštinářské (ale navíc příhodně i „severogermanistické“) zázemí, což není případ většiny 
tolkienovských badatelů.

DP obsahuje relativně málo obsahových či formálních nedostatků, navíc nepříliš závažných –
například, jako znak množného čísla ve finštině by bylo lépe uvést „-i-„ a nikoliv „-i“ (s. 49). 
Opakování motivů je skutečně běžné v jakékoliv literatuře, jak je tvrzeno (viz s. 88), příslušný 
pramen ovšem mohl mít na mysli i ono typické kalevalské např. šesteré opakování motivu 
námluv, působící z hlediska děje nadbytečně, které je dané tím, že EL potřeboval do Kalevaly
dostat co nejvíce ze svého materiálu. Ostatní opravy jsou vyznačeny do textu.

Při obhajobě prosím PK o reakci na tyto často velmi dílčí otázky, kde kamenem úrazu může 
někdy být pouhá formulace:
1) s. 41 – o finštině údajně nejspíše neplatilo, že jí JRRT naslouchal. Mohl ale 
„naslouchat“ všem dalším jazykům, které měl v oblibě?
2) s. 45 – co je pro Tikku (poznámka pod čarou č. 208) kritériem konzervativnosti jazyka, a je 
možné s tímto termínem na bázi podobných kritérií operovat i v případě jazyků umělých?
3) s. 45 – uvádí se pět vokálů pro quenijštinu, zatímco v ukázce (Příloha 1) se vyskytuje i zde 
neuvedený znak ë – má označovat příslušný vokál dlouhý?
4) s. 46 – v poznámce pod čarou č. 46: d se údajně vyskytuje pouze při skloňování jako slabý 
stupeň k t (navíc pouze ve finštině spisované) – a jak je tomu při časování?
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5) Uvažoval PK v některé fázi o prohození pořádku kapitol 3.4.2 a 3.4.3?
6) s. 60 – mohl by PK vysvětlit, proč se v následující části podrobněji zaměřil pouze na zmíněný 
souboj mezi Väinämöinenem a Joukahainenem?
7) s. 61 – Znamená porážka Finroda Sauronem, že zlo vítězí?
8) s. 83 – úseky s Tomem Bombadilem údajně obsahují podstatně více částí psaných jako 
poezie ne-li než většina všech Tolkienových děl – jsou sem počítána i díla jako The Story of 
Kullervo či The Lays of Beleriand (viz s. 70–71), psaná ve verších?
9) s. 83 – byl by stran „slyšitelnosti monotónního kalevalského trocheje“ myslitelný nějaký 
metrický rozbor?
10) s. 87–88 – vystupuje v Kalevale manžel Louhi?

Doporučuji DP k obhajobě, která určí její hodnocení – v této fázi prozatím navrhuji známku 
výborně.

Mgr. Jan Dlask, Ph.D., odborný asistent


