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 František Kalenda se pokusil ve své soutěžní práci zachytit obraz byzantských 

panovníků a obyvatel Byzance v latinských kronikách, které pojednávají o prvních čtyřech 

křížových výpravách. Zaměřil se na hodnocení Byzantinců z hlediska jejich lidských a 

morálních vlastností a jejich obraz jako východních křesťanů.  

František Kalenda si vybral pro zpracování svého tématu vždy dvě kroniky ke každé 

křížové výpravě. Svůj výběr zdůvodnil nerovnoměrným počtem dochovaných narativních 

pramenů k jednotlivým křížovým výpravám. Domnívám se, že tento postup lze plně 

akceptovat vzhledem k reprezentativnosti vybraných pramenů. Na základě jejich textové 

analýzy a komparace autor vydělil čtyři hlavní kategorie stereotypů, jimiž latinští kronikáři 

charakterizovali jednání Byzantinců. Současně se pokusil odpovědět na otázku, zda používání 

těchto stereotypů v latinských narativních pramenech prošlo nějakými proměnami v průběhu 

sledovaného období, a pokud ano, co bylo příčinou těchto proměn. 

Ze závěru autorova bádání jasně vyplynulo, že panovníci a obyvatelé Byzance byli od 

počátku křížových výprav přijímáni jako lidé náchylní k nečestnému jednání, vyznačovali se 

slabostí, zbabělostí a v menší míře zženštilostí ve smyslu nedostatku mužného jednání. Tento 

negativní pohled s postupem času v latinských kronikách zesiloval. Obdobný vývoj prodělal 

obraz Byzantinců jako východních křesťanů. Jestliže kronikáři první křížové výpravy byli 

ochotni Byzantincům přiznat příslušnost ke křesťanské obci, pak jejich následovníci stále více 

pochybovali o pravověrnosti Byzantinců a nakonec je otevřeně označovali jako schizmatiky a 

heretiky. Latinští kronikáři vyvozovali svá negativní hodnocení na základě skutečných či 

domnělých obtížích, které působili Byzantinci křižákům, a také na skutečnosti, že neváhali 

uzavírat dohody s nevěřícími. Ve svém důsledku tyto názorové posuny vedly k naprostému 

odcizení mezi Latiny a Byzantinci, resp. západními a východními křesťany, které vyústilo 

v dobytí Konstantinopole v roce 1204. 

Výše uvedená zjištění umožnila autorovi vyslovit názor na obecnější téma vytváření 

obrazu „druhého“, v tomto případě Byzantinců. Přestože již kronikáři první křížové výpravy 

poukazovali na jejich negativní vlastnosti, nezpochybňovali jejich křesťanskou víru, čímž je 

podle schématu „my“ a „oni“ považovali za součást jedné komunity. S prohlubujícími se 

rozpory se stupňovalo vzájemné nepřátelství, jež Byzantince z pohledu západních křesťanů 

definitivně zařadilo do kategorie „oni“ a postavilo je na úroveň Židů a muslimů. 



Vzhledem k omezení rozsahu soutěžní práce nemohl autor zasadit proces vytváření 

obrazu Byzance do širšího historického rámce, ale to nesnižuje její kvalitu. František Kalenda 

prokázal velmi dobrou práci s prameny a sekundární literaturou, jež je adekvátní zvolenému 

tématu. Zpracování poznámkového aparátu vykazuje standardní úroveň. Po stránce formální i 

stylistické nelze práci vytknout žádné zásadní nedostatky. 

Pozitivně je třeba hodnotit skutečnost, že autor se nejen snaží klást otázky, ale 

současně na ně nabízí i vlastní odpovědi a závěry. Z tohoto důvodu považuji soutěžní práci 

Františka Kalendy za cenný příspěvek ke studiu vzájemného vnímání příslušníků rozdílných 

kultur. 
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