
Dita Křišťanová: Historický mýtus v díle Julia Zeyera. Disertační práce, 

Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, školitel 

prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD., studijní program České a československé dějiny, rok 2013. 308 

číslovaných stran, 9 ilustračních příloh. 

 

Oponentský posudek disertační práce 

 

Bádání o vzniku a ustálení české etnické totožnosti v druhé polovině 19. století 

představuje směr stále relevantní, na základě jehož výsledků můžeme nejen stále přesněji 

chápat proces stabilizace etnicky české pospolitosti v oné době, konstitutivní pro vznik 

novodobého českého politického národa, ale také lépe pochopit řadu otázek týkajících se naší 

současné existence a debat o ní. V tomto směru zvolila Dita Křišťanová svým zaostřením na 

jeden z nejzřetelnějších příspěvků k mýtickému podání o počátcích národa Čechů v díle Julia 

Zeyera (1841-1901) téma vysoce aktuální nejen vědecky, ale rovněž společensky. Autorka se 

již osobností Julia Zeyera zevrubně zabývala a své výsledky předložila v monografii 

věnované vodňanskému literátovi (2011). Téma disertační práce probírá velmi důkladně a 

svědomitě a svůj cíl – zpracování mýtických počátků dějin českého národa v díle Julia Zeyera 

– beze všech pochybností splnila. 

Autorka užívá ve své práce především metod literární a historické analýzy. K užšímu 

tématu přistupuje až po obsáhlé počáteční partii, poskytující přehled o obecných otázkách 

mýtu v dějinách národů a historismu v českém umění a politice 19. století. Julia Zeyera vnímá 

poněkud odlišně než hlavní proud dějin české literatury, soudí, že pózu snivého poety, 

přehlížejícího každodenní pachtění malých duší, vzpínajícího se k nadoblačným výšinám a 

kráčejícího osaměle svou cestou stranou zástupů, přijímal Zeyer nejspíše záměrně, a že ve 

skutečnosti vykazovala jeho povaha rysy praktické, ba až exhibicionistické a egocentrické. 

Dita Křišťanová nám poté předkládá přehled geografických oblastí a historických epoch, 

z jejichž tvorby Zeyer čerpal – často velmi poučenou – inspiraci.   Putování za básníkovými 

múzami nás vede v úctyhodné šíři od keltské, rytířské a slovanské Evropy přes starověký i 

středověký Blízký Východ přes klasickou kulturu indickou až po kraje dálného Japonska. 

Autorka tak přesvědčivě dokládá šíři Zeyerova tematického obzoru i důkladnost jeho 

vzdělání. 

Jádro práce tvoří rozbor Zeyerových poem „Vyšehrad“ (1880) a „Čechův příchod“ 

(1886), v nichž básník uchopil látku pověstí o zrodu českého národa. Zeyerovo podání se 

vyznačuje mimořádnou osobitostí, zapracovávající mýtické látky nečeského původu: Přemysl 

Oráč je mu božstvem, zrozeným ze svazku Slunce a Matky Země. O své vůli zavádí poeta i 

zcela nové postavy, jako je Zelený vítěz, patrně přepracování antické postavy Adonida 

usmrceného divokým kancem spíše než nesmrtelného mudrce islámu jménem al-Chádir nebo 

al-Chidr (viz např. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/316616/al-Khidr  [cit. 25. 5. 

2013]). V „Čechově příchodu“ se pak Zeyer vydatně inspiruje látkami keltského původu, 

které přímo vnáší do nejdávnějších dějin slovanských, včetně mauzolea dávných keltských 



reků na hoře Říp. Čechův příchod do krajů na Vltavě a Ohři představuje Zeyerovi návrat do 

země předků, nikoli zábor nových sídel. Mýtické počátku českého národa zpracovává Zeyer i 

ve svých historických dramatech – „Libušině hněvu“ (1886), „Šárce“ (1887) a „Neklanovi 

“(1893). 

Už v době těsně po básníkově skonu shledáváme smíšené reakce na jeho tvorbu. Vedle 

hlasů oslavných zní ovšem i komentáře kritické, zejména od nositelů realisticky až 

pozitivisticky orientovaného světonázoru, ba i tóny parodické. Zatímco hlavní Zeyerovy 

poetické skladby se setkaly s nadšeným přijetím zejména u jeho souputníků literárních, o jeho 

hry divadelní přestalo české obecenstvo jevit zájem již dosti brzy; více porozumění nalezl 

autor Vyšehradu a Čechova příchodu u umělců výtvarných, a kupodivu i v čítankách českých 

škol, kde šlo arci o textovou recepci velmi výběrovou. 

Obrazové přílohy, doprovázející text knihy, by snesly kvalitnější reprodukci. U 

uváděných elektronických zdrojů bývá obvyklé uvádět též datum, kdy byl příslušný text 

ocitován. 

Patrně nejcennějším počinem Dity Křišťanové je zasazení Zeyerovy tvorby do 

kontextu úsilí o uchopení látek českého dávnověku při úsilí o budování české etnické identity 

v druhé polovině 19. století. Autorka poskytuje dostatek poznatků o snaze opřít ustavení české 

totožnosti o mýtus, jak se o to pokusili již autoři Rukopisů, díla které v české společnosti 

raného 19. století zarezonovalo tak silně. Po nalomení věrohodnosti tohoto literárního 

„odkazu předků“ cítili čeští tvůrci vědomou potřebu poskytnout české etnicitě nový a 

nesporný mýtický základ, a vyvinuli v tom směru veliké a pozoruhodné úsilí, jež Dita 

Křišťanová pěkně popisuje v kapitolách „Obraz českého dávnověku v poezii Zeyerových 

současníků“, „Obraz českého dávnověku v próze Zeyerových současníků“ a „Obraz českého 

dávnověku v dramatech Zeyerových současníků“. Poémy Julia Zeyera předurčilo zjevně 

jejich příliš od reality odpoutané podání včetně artistního jazyka a různorodosti inspiračních 

zdrojů k neporozumění a posléze zapomenutí, zejména v konkurenci se Starými pověstmi 

českými Aloise Jiráska. Sdílím názor Karla Sklenáře, že k dokonalosti dovedená fabulace 

Jiráskových příběhů uzavřela literární vývoj tohoto žánru v české literatuře  –  možná, jak 

dokládá Dita Křišťanová, i díky úspěšným reklamním kampaním Jiráskova nakladatele J. R. 

Vilímka. Nehovořím zde o českém dávnověku jako tématu vědeckého bádání, což je téma 

zcela jiné. Potřebu vytvořit novou mytologii českého dávnověku však české publikum 

pociťuje do doby dnešní; toto legitimní směřování dobře vyjadřuje výrok Dušana Třeštíka o 

českých dějinách jako „příběhu k táborovým ohňům“. Kdo z nás si troufne předložit čtenářům 

nový mýtus o zrodu Čechů, mýtus, při jehož četbě se úží hrdlo, mráz běží po zádech a srdce 

se rozbuší? 

Práce Dity Křišťanové „Historický mýtus v díle Julia Zeyera“ představuje významný 

příspěvek jak k bádání o české literatuře, politice a historii druhé poloviny 19. století, tak i 

text dobře využitelný ve školské praxi. Disertace splňuje podle mého názoru požadavky 

stanovené zákonem, a doporučuji, aby byla přijata k řízení o udělení titulu PhD. 

 



V Praze dne 25. května 2013. 
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