
Abstrakt 

 

Kosmas a jeho svět. 

Obraz politického národa v nejstarší české kronice 

 

Tato práce se zaměřuje na obraz politického národa v nejstarší české kronice, tedy na 

literární a ideologický konstrukt, který vytvořil Kosmas – pokládaný za „prvního českého 

historika“, ale i za „jednoho z nejvýznamnějších autorů středověku“ (Robert Bartlett, 

Univerzita St Andrews). 

Kosmova kronika (Kroniku Čechů) náleží do kontextu „národních dějin“. Kosmas 

napsal učené, zábavné, ale také politicky angažované dílo, předkládající jakýsi „národní 

program“. Nejde přitom o žádnou českou výjimku. Pokud si totiž představíme Evropu 11.–12. 

století, spatříme zahradu pučících nových národů, středověké „jaro národů“. A první národní 

státy, které již nejsou pouhými svazky osob, nýbrž teritoriálně vymezenými institucionálními 

útvary, dostávají své dějepisce.  

Podstata nacionalismu 11. a 12. století spočívá právě ve vzniku „politických lidů“ 

zdůvodňovaných dějinami. Vytvářené obrazy minulosti odpovídají aktuálním potřebám 

současného nacionalismu. V minulosti je hledána optimální podoba vztahu panovníka a 

šlechty. Národ má být jejich jednotou, zároveň však dochází k jejich pozvolnému oddělování 

a uzavírání do vlastních institucí, k procesu, v němž významná úloha připadne národním 

světcům a který skončí tím, že panovník přestane být zosobněním státu a změní se v pouhého 

největšího soukromníka, zatímco „věcí veřejnou“ se naopak stane šlechta jako „národ“, 

„země“. Historikové se zkrátka stávají ideology ve službách „lidu“. „Všechny Čechy“, ve 

skutečnosti mocenskou elitu, politický národ, definuje kronikář-ideolog společným předkem, 

ale hlavně vztahem ke knížeti, k vládnoucí dynastii. 

„Je to vlastně jakási politická sociologie, dědičné zatížení českých vzdělanců“ (Dušan 

Třeštík), jinak též politická propaganda, kde úlohu stmelujícího mýtu plní přemyslovská 

pověst. Ale nejen ona... Je zřejmé, že výzkum Kosmových pověstí ve skutečnosti teprve 

začíná, jak nás o tom přesvědčují nedávná cenná zjištění, k nimž rozborem dívčí války dospěl 

slovenský literární vědec Martin Golema. Značný interpretační potenciál nabízí hlavně lucká 

válka... 

K hlavním propagandistickým postupům patří stmelující mýtus a označení nepřítele. 

Kosmova představa vlastního vyvoleného národa („politický augustinismus“?) zdůrazňuje 



význam svatovojtěšského „média“ Boží milosti. Sv. Vojtěch – samozřejmě spolu se sv. 

Václavem – má symbolizovat pevnější sepjetí s nebem nad Prahou, ale i národní jednotu. 

Třebaže ta není dokonalá: označeným a vyvrženým Kainovým plemenem jsou „nevěrní, 

nenávistní a zlí“ Vršovci. Jsou jím nicméně opět na základě jednotné shody knížat a všech 

Čechů, potvrzené Vojtěchovými „svatými ústy“. „Zápas Přemyslovců s pokryteckými 

Vršovci tvoří jednu z páteří Kosmova líčení.“ Ve skutečnosti se jedná o ryze českou variantu 

kolektivního nepřítele, o koncepci Nepřítele. Žádné pozitivní ideje (jakkoli „svaté“, „Boží“) 

se zkrátka neobejdou bez negativního protipólu. 

Stěžejním tématem Kosmova světa je vztah knížete a „všech Čechů“. Tito 

protagonisté svými osobními vazbami a činy tvořili dějiny, určovali politiku, osud země. 

Politika se přitom v raném středověku většinou točila kolem nástupnictví, kolem volby 

knížete. A nástupnictví bylo nejen abstraktním právem, ale i souborem konkrétních, i když 

modelových „politických her“. Tento svět a jeho pravidla každopádně nahlížíme skrze 

významově mnohovrstevnaté dílo, které je třeba posuzovat jako specifické médium. 

Jako vhodné metody pro analýzu Kosmových obrazů/idejí se ukazují být 

dumézilovská srovnávací mytologie (Dušan Třeštík, Jacek Banaszkiewicz, Martin Golema) a 

„politická antropologie“ evropského středověku (Gerd Althoff, Zbigniew Dalewski a další). 
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