
Posudek školitele

Diplomová práce Anety Kantorové s názvem The King as a Writer: The Image of anglo-Saxon 

Rulers in the Perspective of Contemporary Artists and Society / Panovník v roli autora: Obraz 

anglosaského krále očima soudobých umělců a společnosti / se zabývá otázkou a interpretací 

panovníka – vůdce – krále v době anglosaské Anglie jak v literární podobě, tak i v podobě 

obrazové. Základní metodologické východisko je proto logicky kombinací lingvistické a 

literární analýzy soudobých pramenů a textů s uměleckohistorickým komentářem k vizuálním

vyobrazením toho kterého panovníka.

Práce je přehledně strukturovaná do tří hlavních tematických okruhů. V prvním z nich Aneta 

Kantorová nejdříve nastiňuje proměny ve vzdělanosti, resp. v teorii o „autorství“ (Authorship) 

a učenosti na pozadí historických události, týkajících se formování a neustálého stabilizování 

anglosaského království (kapitola Authorship in Anglo-Saxon England). Následující kapitola 

„Kingship“ in Middle Ages zkoumá podstatu královského majestátu v různých epochách a 

kulturách od prvních politických útvarů v Mezopotámii a jimi ovlivněnými koncepcemi Izraele 

jako Hospodinem vyvoleného národa, které sehrály zásadní úlohu v chápání osoby 

středověkého panovníka jako Hospodinem pomazaného a vyvoleného nástupce Božího syna 

v pozemském království. Začlenění židovské neboli starozákonní koncepce považuji za zvláště 

přínosné, jelikož se Anglosasové sami ztotožňovali s pronásledovaným a Hospodinem 

ochraňovaným Izraelem a jeho vůdci (Abrahám, zejména však Mojžíš, David či Ezechiáš). 

V kapitole Germanic Conception of Kingship in Anglo-Saxon Society Aneta Kantorová 

definuje postavení panovníka – vládce a jeho vztah k uctívaným božstvím v germánské 

kmenové společnosti, aby kapitolu zavřela krátkou lingvistickou sondou, sledující vývoj 

anglického king, přičemž současně ukazuje na etymologii ruského knyaz či českého kněz. 

Tímto plynule přechází k předposlední kapitole historicko-teoretického úvodu – Christian 

Conception of Kingship in Anglo-Saxon Society –, kde ukazuje přechod od původní germánské 

pohanské koncepce k té křesťanské s důrazem na jejich vzájemné splynutí v politicko-

teologické charakteristice anglosaského krále (Christianity in the Hands of Anglo-Saxon 

Kings).

Ústřední postavou druhého tematického okruhu práce je osobnost krále Alfreda a jím rozvinuté 

zásadní reformy vzdělanosti anglosaské společnosti. Studentka zde velmi pregnantně sleduje 

počátky Alfredovy záliby v učených knihách, a to s odvoláním se na Asserovo Vita Ælfredi 

regis Angul Saxonum. Tento zásadní text alfredovské doby současně představuje Alfreda i jako 

autora a iniciátora vernakulárních překladů význačných a ve středověku respektovaných autorit 

– Řehoře Velkého (Pastoral Care / Regula pastoralis), Boethia (Consolation of Philosophy / 

De Consolatione Philosophiae) a také nevyhnutně sv. Augustina (Soliloquies / Soliloquia).

Zatímco se pro alfredovskou dobu nezachovalo jediné vizuální zpodobení krále Alfreda 

Velkého a tomu odpovídajíc se i výše zmiňovaná kapitola zabývá pouze interpretací textů, jsou 

Alfredovi následovníci zachyceni nejen textem, ale i obrazem. A právě tato interdisciplinární 

konfrontace textu a obrazu tvoří jádro závěrečného tematického okruhu. Aneta Kantorová zde 

postupuje chronologicky od Æthelstana (zobrazení v rukopise se Životem sv. Cuthberta) přes 



Edgara coby klíčovou postavu v rámci velké monastické reformy až po Knuta Velkého a jeho 

manželku Emmu. Studentka zde s přehledem popisuje uvedené iluminace v rukopisech, 

přičemž jejich ikonografickou interpretaci konfrontuje s dobovými prameny a tím postihuje 

pozvolna se proměňující koncepci královského majestátu ve vrcholné anglosaské době. 

Správně si všímá zřejmé ideové návaznosti krále Edgara na počiny alfredovské obnovy, avšak 

zdůrazňuje patrně biskupem Æthelwoldem iniciovaný koncept krále jako Kristova zástupce 

(vicarius Christi) v souladu s postavením karolínských a především otonských panovníků. 

Podobně se i Edgar stává součástí nebeské sféry (New Minster Charter) a ručitelem řádu 

(ordo) ve společnosti. Tyto myšlenky Bohem vyvoleného krále, který svou spravedlivou 

pravicí udržuje království v míru, vrcholí v době Knutova panování, jehož vyobrazení v Liber 

Vitae winchesterského New Minsteru je již poplatné vrcholně středověké reprezentace 

panovníka coby univerzálního vládce a zástupce Krista na zemi. Paralelně ke Knutově 

christomimetickému zpodobení jak v literárních, tak i vizuálních pramenech, se jeho vdova, 

královna Emma jako objednavatelka „historického“ dílka Encomnium reginae Emmae nechává 

zobrazit v kompozici, evokující vyobrazení trůnící Panny Marie. Studentka si v této souvislosti 

všímá jednak pro středověkou společnost zásadní úlohy matky ve vzdělávání svých synů, 

jednak poukazuje na vnitřní souvislost této iluminace se zprávou z dětství Alfredova, kdy tento 

obdrží odměnou od své matky „krásně“ iluminovanou knihu. Politické vyznění této iluminace 

proto lze definovat jako Emminu snahu o legitimizaci svých synů v boji o anglosaský trůn.

Diplomová práce Anety Kantorové dokazuje její orientaci v historickém kontextu, ale také 

schopnost kritické práce s textem a znalost lingvistické analýzy. Nejvíce však oceňuji její 

mezioborovou specializaci, jejímž výsledkem je metodologicky správně ukotvena konfrontace 

obrazu s textovým materiálem. Proto doporučuji diplomovou práci Anety Kantorové 

k obhajobě bez dalších výhrad.
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