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Posudek oponenta dizertační práce Petra Kopala 

„Kosmas a jeho svět. Obraz politického národa v nejstarší české kronice“ 

předkládané v roce 2017 na Ústavu české literatury a komparastiky 

 

 Předkládaná práce představuje v osobité perspektivě kronikářské dílo děkana pražské 

kapituly Kosmy. Práce rozdělená do dvou hlavních oddílů se zabývá Kosmovou osobností a 

dílem a následně pomocí detailní analýzy zpracovává tématiku politického národa tak, jak se 

tato idea odrazila na stránkách první české kroniky. 

 Z předkládané práce je velmi dobře vidět, o jak zkušeného autora se jedná. Text 

vytváří pestrou mozaiku témat a detailů, které vykreslují a zhmotňují Kosmův duchovní svět 

na mnoha úrovních a v mnoha přesazích. Autor si je velmi dobře vědom úskalí, kterými musí 

proplout, aby tok svého textu dovedl ke kýženému cíli. Velmi dobře se proto vypořádá se 

svými předchůdci, kteří se danou tématikou zabývali, umně do své práce zapojuje přesahy a 

dopady Kosmova díla i jeho reflexi v pozdějších obdobích a to, jaké místo má Kosmas 

v dnešním historickém vnímání české společnosti. Cenné jsou jeho exkurzy – ať se jedná o 

exkurzy do kulturních a mytologických souvislostí a analogií, s nimiž je Kosmovo dílo 

provázáno, nebo do současných filmových děl, které se snaží komunikovat se středověkou 

realitou prostřednictvím imaginace vzbuzené dobovými texty a provádějí tak svého druhu 

„obrazovou archeologii“. 

 Předkládaná práce vykazuje řadu kvalit. Její struktura vytváří přesný rámce, v němž se 

chce autor pohybovat. Text je přehledný, čtivý a čtenáře vtahuje do svého toku. Petr Kopal 

zde prokázal své literární nadání, schopnost práce s jazykem, lehkost, s jakou dokáže 

formulovat své myšlenky i analýzy, které již osvědčil ve své bohaté předchozí tvorbě. Navíc 

do svého textu dokáže převést obrazy a imaginativní asociace, které jsou zcela nezbytné pro 

způsob rozboru Kosmovy kroniky a metodu, jíž si pro tento úkol zvolil.  

 Po formální stránce je práce zcela vyhovující. Text je doprovázen bohatým a pečlivě 

vypracovaným poznámkovým aparátem. Seznam literatury je rozsáhlý a zahrnuje celé 

spektrum prací i pramenů, s nimiž autor invenčně pracuje. Zároveň práce vykazuje lehkost 

odborného stylu – nesetkáváme se nikde s nepřesnými formulacemi, s nedbalou syntaxí nebo 

přílišnou závislostí na literatuře. Citace i citáty jsou příhodné, nezatěžují text, naopak ho 

vhodně doplňují a hrají jistou dialogickou výplň v jinak monologickém textu.  

 Zastavme se nyní u využité literatury a použitých pramenů. Petr Kopal prokazuje 

hlubokou znalost problematiky středověkého kronikářství a jeho žánrových vazeb. Nejen, že 
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je velmi dobře obeznámen s edicemi Kosmovy kroniky a překlady do češtiny, němčiny, 

angličtiny a polštiny, ale dokáže rozlišit vzory a analogie ke zkoumanému textu. V práci tak 

poukazuje na textové inspirace Kosmy ze starší latinské kronikářské a hagiografické tvorby a 

zkoumá i paralelní, žánrově příbuzná středověká díla – především soudobou letopisnou a 

historickou tvorbu z evropského křesťanského okruhu. Pro analýzu jednotlivých motivů 

obsažených v textu Kosmova díla však svůj rejstřík pramenů ještě rozšiřuje – a vstupuje na 

půdu středověké (indo)evropské epické a mýtografické tvorby. Odborná literatura je shrnuta 

v rozsáhlém seznamu, v němž najdeme celé spektrum badatelských názorů a inspirací. Jsou 

zde zastoupeny tituly v řadě jazyků – vedle češtiny a slovenštiny v polštině, němčině, ruštině, 

angličtině, což jenom potvrzuje autorovu fundovanost a rozhled. Můžeme si tak být jistí, že 

práce využívá množství názorů a hypotéz z dosavadního bádání nad středověkými texty a 

jejími souvislostmi a využívá vědeckou zkušenost z několika jazykových okruhů, čímž se 

zvyšuje i míra kritičnosti či ověřitelnosti autorových závěrů. Významnou složkou je pak dílo 

Dušana Třeštíka, s nímž – jako se svým bývalým mentorem – vede Petr Kopal jakýsi 

implicitní dialog především v první části své práce. 

 

 Připomínka Dušana Třeštíka nás přivádí ke zhodnocení významu předkládané 

dizertační práce. Pro přehlednost jej definujme v bodech: 

 Práce významným způsobem posunuje naše poznání a chápání Kosmova textu. Po 

dlouhé době předkládá českému čtenáři v podobě monografie nový, invenční a 

propracovaný portrét Kosmova díla. 

 V návaznosti na Dušana Třeštíka a Jacka Banaszkiewicze proniká do duchovního, 

kulturního a rovněž mytologického podloží Kosmovy kroniky a obecně latinské 

tvorby západoslovanských národů. Na rozdíl od výše zmíněných badatelů, kteří se 

zaměřili především na pasáže, v níž je toto podloží vyjádřeno takřka explicitně, 

uchopuje Kopal Kosmův text jako celek, nevytrhává žádnou pasáž z kontextu a 

odhaluje kroniku jako živý organizmus, protkaný žilami a cévami Kosmových idejí, 

jež vycházejí z tvůrce kroniky, zároveň jsou propojeny a živeny duchovními zdroji 

Kosmovy epochy jako úrodnou půdou. V těchto žilách pak pulsují inspirace posbírané 

autorem historie Čechů a v některých případech lze jen těžko rozlišit, která z nich 

vychází z křesťanské kultury, která z předkřesťanské tradice a která z dobové knižní 

vzdělanosti. Důležité však je, že celek je živý a životaschopný. 

 Práce navazuje na zkoumání středověkých textů, žánrových a motivických přenosů a 

mytologických vzorů v evropském a indoevropském kontextu. Postupuje metodickou 
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stezkou, kterou již vyšlapali Dumézil a Eliade, zapojuje však do těchto souvislostí 

české a obecně slovanské prostředí, které stále stojí jakoby stranou evropského 

badatelského zájmu. V tomto směru je Kopalova práce průlomová, neboť nemáme 

dosud z tohoto hlediska tak komplexně zpracovaný rozbor jednoho středověkého díla 

– navíc tak významného. 

 Práce velmi invenčně dokazuje, jak dokázal Kosmas pracovat s epikou a mýtem, jak je 

dokázal zapojit do textu, využít pro své poselství i pro skrytou kritiku své současnosti. 

Objasňuje důvod rozsáhlého mýto-epického úvodu kroniky (zatímco Kosmovi 

současníci Gall Anonym a redaktoři Povesti vremennych lět věnují mýtickým 

počátkům svých států mnohem menší prostor). Autor velmi umně představuje postup, 

jak Kosmas tlumočil soudobou epickou tvorbu do jazyka latinské vzdělanosti. Navíc 

Kopal rozkrývá žánrovou rozmanitost kronikářova díla. 

 

Nakonec připojme několik připomínek, které by však neměly být vnímány jako kritické, 

nýbrž jako doplňující či jako zdroje diskuze či inspirace: 

 Pro pasáž o Neklanovi a jeho zástupci na bitevním poli: zde by bylo možná vhodné 

doplnit, že ve východoslovanské epice se jedná o zcela běžný úzus – panovník (kníže 

Vladimír) nikdy nevystupuje jako bojovník, ale jako reprezentant vlády, který sedí 

v bělokamenném Kyjevě. Jakékoliv ohrožení, problém či boj vždy řeší bohatýři, které 

vládce v podstatě hostí či posílá řešit problém. 

 Pro pasáž o Durynkovi: jeho postup (vražda kněžice) připomíná srážku dvou právních 

systémů – krevní msta versus družinná loajalita vůči knížeti. Navíc vstupuje do osobně 

pojatého práva neoprávněně – není Čech ani Lučan, není to „jeho boj“. 

 Pro citaci o nastolovacím rituálu irského krále lze použít překladu Místopisu Irska od 

Geralda z Walesu. 

 K poznámce, že „Kraličtí přeložili patiens jako ‚zpozdilý k hněvu‘.“: zde by se hodilo 

pouze doplnit, že autoři kralického překladu vycházeli z originálních biblických 

jazyků a nikoliv z latinského překladu. 

 K osudu palatina Vacka – zde jen připomeňme, že podobný osud potkal i českému 

prostředí blízké polské palatiny, a to prakticky všechny: Setěcha, Skarbimira a Petra 

Vlastovice. Zvláště Setěchův příběh mohl Kosmas dobře znát. K problematice moci, 

dvojí moci a postavení knížete by možná bylo vhodné doplnit etymologii slovanského 

kъnędzь. 



 4 

 K vraždě knížete Svatopluka a obětování vládce v době krize: snad bychom mohli 

doplnit analogii z Kyjevské Rusi z pozdějšího období, kdy byl po sériích vojenských 

neúspěchů a pro svou autoritativní vládu zabit vladimirský kníže Andrej Bogoljubský 

místními bojary. Na rozdíl od Svatoplukova vraha si však uznání nezískali, zato kníže 

oficiálně přijal aureolu mučedníka. 

 K nenormálnímu vzhledu či postižení epického hrdiny: práce se věnuje Starkadovi a 

Šišupálovi, nicméně – jak již na to poukázal Žirmunskij – jedná se obvyklý portrét i 

slovanského hrdiny (např. chromý Ilja Muromec, abnormální fyziognomie Dobryni 

Nikitiče v dětství). 

 K lucké válce: autor správně poukazuje na mýtický či mýto-epický původ této 

epizody. Zástupný boj totiž ze slovanského prostředí neznáme – reálná knížata byla 

přímo povinna bojovat, v bojích umírala, z bojů utíkala. Petr Kopal tak implicitně 

naznačuje, v čem spočívá zvláštní napětí v Kosmově textu – portrét knížecí moci a její 

ideologie zde zcela neodpovídá realitě knížecí moci (jak ji například v ideální rovině 

popsal Vladimír Monomach ve svém Poučení). Kosmas jako by říkal: „Vládce nemusí 

být bojovník, vládce je určen jinými kvalitami.“ – a proto se zrodu knížecí moci 

věnuje na začátku své kroniky tak rozsáhle. Aktualizuje tak starou ideologii pro kritiku 

své současnosti. 

 K přirovnání Mutiny k Jobovi: neměli bychom také zapomenout, že odevzdání se 

smrti je i motiv odkazující ke Kristu. 

 K otázce proč se svatý Vojtěch nestal rovnocenným partnerem svatého Václava 

v českém povědomí: lze nadhodit, že tu – stejně jako u dalších slovanských a 

skandinávských národů – mohla sehrát roli přežívající předkřesťanská sakralita 

vládce. 

 

Dvě věci bych k práci kriticky připomněl: 

 Myslím, že by si zasloužila rozsáhlejší a propracovanější závěr. 

 Místo etnonyma „Maďaři“ bych spíše používal „Uhři“. Jak v latinských, tak 

slovanských dobových textech tento termín také zahrnoval Slovany na území Uher, 

kteří ve státním i vojenském životě Uherského království nepochybně byli přítomní a 

hráli významnou roli. 
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Závěrem lze dodat, že předložená práce splňuje všechna kritéria kladená na dizertační práci, 

proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě, s předběžnou kvalifikací prospěl. 

(Jako poznámku mohu doplnit, že by si práce zasloužila, aby vyšla tiskem i pro širší 

veřejnost) 

 

Michal Téra          7. 5. 2017 


