
KronikKronikáářř KosmasKosmas jako student jako student 
a znalec svobodných uma znalec svobodných uměěnníí



Kosmas PraKosmas Pražžský ský –– nejvýznamnnejvýznamněějjšíší
intelektuintelektuáál l ččeskeskéé ststřředovedověěkkéé kulturykultury

•• narozen kolem roku 1045 narozen kolem roku 1045 
pravdpravděěpodobnpodobněě v knv kněžěžskskéé
rodinrodiněě, s, sáám m žženatýenatý

•• studoval v Praze nejmstudoval v Praze nejméénněě do do 
rokuroku 10741074

•• studoval v studoval v LutychuLutychu asi do roku asi do roku 
10851085

•• ppůůsobil jako sekretsobil jako sekretáářř nněěkolika kolika 
prapražžských biskupských biskupůů

•• stal se dstal se děěkanem Svatovkanem Svatovíítsktskéé
kapituly pkapituly přřed rokem 1117ed rokem 1117

•• zemzemřřel 1125el 1125



KronikKronikáářř kmene kmene ČČechechůů

•• Ve vysokVe vysokéém vm věěku zaku začčal al 
pspsáát svou Kroniku t svou Kroniku 
ččeskou, snad v roce 1110 eskou, snad v roce 1110 
a pokraa pokraččoval v noval v níí aažž do do 
okamokamžžiku smrti; celkem iku smrti; celkem 
ttřři (i (ččtytyřři) knihy.i) knihy.

•• PrvnPrvníí historickhistorickéé ddíílo lo 
vzniklvznikléé na na ččeskeskéém m úúzemzemíí, , 
ppřředchedchůůdci historizujdci historizujííccíí
legendy (Kristilegendy (Kristiáán) a n) a 
nedochovannedochovanéé ananáály ly 
(letopisn(letopisnéé zzááznamy)znamy)



ŠŠttěěststíí ze studia ve vzpomze studia ve vzpomíínknkáách ch 
starcestarce

O si O si mihimihi iamiam octogenariooctogenario praetentospraetentos Deus Deus referatreferat
annosannos, , quibusquibus olimolim LeodiiLeodii sub sub FranconeFrancone magistro magistro 
tumtum grammaticaegrammaticae tumtum dialecticaedialecticae artisartis mecummecum, , 

MusaMusa, , lusistilusisti satissatis!!

KKééžž by mnby mněě osmdesosmdesáátntnííkovi Bkovi Bůůh vrh vráátit chttit chtěěl ta l ta 
minulminuláá llééta, v nichta, v nichžž sis se mnou, Msis se mnou, Múúzo, zo, 

pohrpohráávala v vala v LutychuLutychu na trna tráávnvnííccíích a lukch a lukáách ch 
gramatiky a dialektiky!gramatiky a dialektiky!



VzdVzděělláánníí a cesta k na cesta k něěmu ve mu ve 
ststřředovedověěkuku

•• PrvnPrvníím stupnm stupněěm vzdm vzděělláánníí v ranv ranéém m 
ststřředovedověěku byla ku byla úúččast na dennast na denníích ch 
bohoslubohoslužžbbáách a memorovch a memorováánníí
nazpamnazpaměťěť liturgických textliturgických textůů –– pueri pueri 
oblatioblati

•• NNáásledovala výuka sledovala výuka ččtenteníí nazpamnazpaměťěť
pamatovanpamatovanéého textu a zho textu a zááklady psanklady psaníí; ; 
ttíím byly splnm byly splněěny pny přředpoklady k edpoklady k 
vysvvysvěěcenceníí za knza kněězeze

•• DDáále klerik mohl postoupit k výuce le klerik mohl postoupit k výuce 
„„svobodných umsvobodných uměěnní“í“

•• VybranVybraníí jedinci odchjedinci odcháázeli k dovrzeli k dovrššeneníí
svsvéého vzdho vzděělláánníí na nna něěkterou kterou 
významnou významnou šškolu v okolkolu v okolíí nebo v nebo v 
zahranizahraniččíí



„„SvobodnSvobodnáá umuměěnní“í“

Enkyklios paideiaEnkyklios paideia–– Artes liberales Artes liberales ––
SvobodnSvobodnáá umuměěnníí

Soubor vzdSoubor vzděělláánníí vhodnvhodnéého pro muho pro mužžee
•• osobnosobněě svobodnsvobodnééhoho
•• hmotnhmotněě neznezáávislvislééhoho
•• mmíířřííccíího do veho do veřřejnejnéého ho žživotaivota
•• spolspolééhajhajííccíího na soukromho na soukroméé uuččitele, pitele, půůvodnvodněě

pracujpracujííccíí bez nbez náároku na pevnou odmroku na pevnou odměěnunu



SystSystéém svobodných umm svobodných uměěnníí

•• Trivium:Trivium:
�� gramatikagramatika
�� rréétorikatorika
�� dialektikadialektika

•• QuadriviumQuadrivium
�� aritmetikaaritmetika
�� geometriegeometrie
�� astronomieastronomie
�� hudbahudba

•• DoplDoplňňkovkovéé discipldisciplííny, jiny, jižž v antice postupnv antice postupněě vypuvypuššttěěnnéé
�� lléékakařřstvstvíí
�� architekturaarchitektura



Zrod koncepce svobodných umZrod koncepce svobodných uměěnníí

Zakladatelem koncepce Zakladatelem koncepce 
svobodných umsvobodných uměěnníí jako jako 
systsystéému výchovy a mu výchovy a 
vzdvzděělláávváánníí byl Platbyl Platóón n 
(427(427--347 p347 přř.Kr.).Kr.)

VVěěnoval pozornost pouze noval pozornost pouze 
disciplindisciplináám pozdm pozděějjšíšího ho 
kvadrivia a vyhrazoval je kvadrivia a vyhrazoval je 

elitelitěě spolespoleččnostinosti



ObdobObdobíí helheléénismu (od konce 4. nismu (od konce 4. 
stol. pstol. přř.Kr.) a kulturn.Kr.) a kulturníí promproměěna na 

antickantickéého svho svěětata
•• PPřřesun tesun těžěžiiššttěě literliteráárnrníího a kulturnho a kulturníího ho 

žživota mimo klasickivota mimo klasickéé ŘŘeckoecko
•• ZZáánik tradinik tradiččnníího literho literáárnrníího publika a ho publika a 
forem pforem pěěstovstováánníí ustustáálených literlených literáárnrníích ch 
žžáánrnrůů

•• PromProměěna na řřeeččtiny tiny ččininíí jazyk klasickjazyk klasickéé
literatury stliteratury stáále mle méénněě srozumitelnýmsrozumitelným



Gramatika se stGramatika se stáávváá zzáákladnkladníí
výukovou disciplvýukovou disciplíínounou

•• Pro Pro ččetbu klasicketbu klasickéé řřeckeckéé literatury je nutnliteratury je nutnáá ppřředbedběžěžnnáá
ppřříípravaprava

•• KlasickKlasickáá literliteráárnrníí ddííla se sama stla se sama stáávajvajíí uuččebnebníími mi 
pompomůůckamickami

•• KlKlííččovováá úúloha alexandrijskloha alexandrijskéé knihovny a jejknihovny a jejíích vch věědcdcůů
•• Ke konci Ke konci řříímskmskéé antiky se situace opakujeantiky se situace opakuje
•• Latina jako jazyk cLatina jako jazyk cíírkve se strkve se stáávváá cizcizíí řřeeččíí –– ssermo ermo 

paternuspaternus
•• Znalost zZnalost záákladkladůů latinsklatinskéé gramatiky bezpodmgramatiky bezpodmííneneččným ným 

popožžadavkem pro vysvadavkem pro vysvěěcenceníí na knna kněězeze



RRéétorika jako systtorika jako systéém zm záákladkladůů
literliteráárnrníí teorie a praxeteorie a praxe

•• PPůůvodnvodněě mměěla rla réétorika torika 
praktický praktický úúččel el –– výchovu k výchovu k 
veveřřejnejnéé ččinnosti v antických innosti v antických 
republikrepublikáánských stnských stáátechtech

•• Se zSe záánikem demokracinikem demokraciíí se stala se stala 
samosamoúúččelnou disciplinou uelnou disciplinou uččííccíí
aktivnaktivníí literliteráárnrníí tvorbtvorběě v v 
mrtvých jazycmrtvých jazycíích ch –– klasickklasickéé
řřeeččtintiněě a klasicka klasickéé latinlatiněě

•• Idolem Idolem řřeeččnicknickéého umho uměěnníí byl byl 
aažž do 18. stol. Marcus Tullius do 18. stol. Marcus Tullius 
Cicero (106Cicero (106--43 p43 přř.Kr.).Kr.)



Dialektika jako Dialektika jako úúvod do logiky, vod do logiky, 
filozofie a teologiefilozofie a teologie

•• ZZáákladnkladníím m úúkolem dialektiky kolem dialektiky 
bylo pbylo přřipravit studenty pro ipravit studenty pro 
zvlzvláádnutdnutíí obsahu klasických obsahu klasických 
řřeckých filozofických systeckých filozofických systéémmůů, , 
ve stve střředovedověěku pak podat ku pak podat úúvod vod 
do metodiky kdo metodiky křřesesťťanskanskéé teologieteologie

•• AAžž do obdobdo obdobíí baroka sloubaroka sloužžily k ily k 
výuce dialektiky logickvýuce dialektiky logickéé spisy spisy 
Aristotelovy (384Aristotelovy (384--322 p322 přř.Kr.), .Kr.), 
zvlzvlášášttěě ddíílo lo KategorieKategorie a ra růůznznéé
úúvody a komentvody a komentáářře k ne k něěmumu



Aritmetika jako popis struktury Aritmetika jako popis struktury 
svsvěětata

•• NemNeměěla za la za úúkol ukol uččit praktickým it praktickým 
popoččetnetníím dovednostemm dovednostem

•• JejJejíím hlavnm hlavníím obsahem byla m obsahem byla 
teorie teorie ččííselsel

•• Ta pTa přřechecháázela do spekulaczela do spekulacíí o o 
podstatpodstatěě hmoty ophmoty opíírajrajííccíí se o se o 
vlastnosti pvlastnosti přřirozených irozených ččííselsel

•• Tyto teorie vychTyto teorie vycháázely z dzely z dííla la 
Pýthagorova (570? Pýthagorova (570? –– 495? 495? 
ppřř.Kr.) a byly rozv.Kr.) a byly rozvííjeny jeny 
neoplatneoplatóónskými filozofy pozdnnskými filozofy pozdněě
antickantickéé dobydoby



HudebnHudebníí nauka jako rozvinutnauka jako rozvinutíí teorie teorie 
ččííselsel

•• Hudba jako disciplHudba jako disciplíína svobodných umna svobodných uměěnníí se v se v žžáádndnéém m 
ppřříípadpaděě nezabývala výukou praktických hudebnnezabývala výukou praktických hudebníích ch 
dovednostdovednostíí

•• Navazovala na teorii Navazovala na teorii ččíísle a teorii intervalsle a teorii intervalůů ovověřěřenou enou 
pokusy a domnpokusy a domníívala se, vala se, žže prokazuje e prokazuje ččíísla a jejich sla a jejich 
pompoměěry jako elementry jako elementáárnrníí zzááklad zdklad zdáánlivnlivěě slosložžititéého a ho a 
rrůůznorodznorodéého hmotnho hmotnéého svho svěětata

•• S tS tíím souvisel pojem m souvisel pojem hudby sfhudby sféérr vyluzovanvyluzovanéé v kosmu v kosmu 
pohybem planet v pevných intervalech vzdpohybem planet v pevných intervalech vzdáálenostlenostíí a a 
rychlostrychlostíí, kterou v, kterou vššak jiak jižž lidsklidskéé ucho neslyucho neslyšíší, proto, protožže je e je 
na ni pna ni přříílilišš navyklnavykléé. Jen filozof je schopen si ji uv. Jen filozof je schopen si ji uvěědomit.domit.



Geometrie limitujGeometrie limitujííccíí kosmos a jeho kosmos a jeho 
poznpoznáánníí

•• SystSystéém geometrie vytvom geometrie vytvořřený ený 
EukleidemEukleidem (323(323--283 p283 přř.Kr.) je .Kr.) je 
jednjedníím z nejvm z nejvěěttšíších triumfch triumfůů antickantickéé
řřeckeckéé civilizacecivilizace

•• Tento Tento úúspspěěch se vch se vššak stal i ak stal i 
omezenomezeníím, protom, protožže geometricke geometrickéé
mymyššlenleníí zabrzabráánilo antickým nilo antickým 
matematikmatematikůů objevit principy objevit principy 
modernmoderníí algebry 2000 let palgebry 2000 let přřed ed 
NewtonemNewtonem

•• Studium geometrie dStudium geometrie dáávalo vvalo vššak po ak po 
celý stcelý střředovedověěk studentk studentůům m 
svobodných umsvobodných uměěnníí ppřřesvesvěěddččeneníí o o 
schopnostech lidskschopnostech lidskéého rozumu a ho rozumu a 
ddůůleležžitosti metodickitosti metodickéého myho myššlenleníí v v 
kakažžddéém oboru dum oboru dušševnevníí ččinnostiinnosti



Astronomie popisujAstronomie popisujííccíí svsvěět od jeho t od jeho 
popoččáátku atku ažž po jeho zpo jeho záániknik

•• AntickAntickáá astronomie vytvoastronomie vytvořřila ila 
systsystéém mm měřěřeneníí ččasu a asu a 
rozmrozměěrrůů kosmu a kosmu a 
ppřředpovedpověěddíí jeho pohybjeho pohybůů
jehojehožž ppřřesnost nepesnost nepřřekonal ekonal 
jeješšttěě KopernKopernííkk

•• Pro stPro střředovedověěk vk vššak z nak z níí
zzůůstala aktustala aktuáálnlníí jen jen 
chronologie urchronologie urččujujííccíí podobu podobu 
kkřřesesťťanskanskéého kalendho kalendáářřee



Etapy vývoje stEtapy vývoje střředovedověěkkéého ho šškolstvkolstvíí
a vzda vzděělláávváánníí

�� PPřřeežžíívajvajííccíí mměěstskstskéé šškoly koly 
pozdnpozdníí antiky a velmi ranantiky a velmi ranéého ho 
ststřředovedověěkuku

�� KlKlášášternterníí šškoly 6. koly 6. –– 8. stol.8. stol.
�� BiskupskBiskupskéé / kapituln/ kapitulníí šškoly 9. koly 9. 

-- 12. stol., v Kosmov12. stol., v Kosmověě dobdoběě
ššpipiččkovkováá centra vzdcentra vzděělláánníí

�� Univerzity 12. Univerzity 12. –– 15. stol.15. stol.
�� RenesanRenesanččnníí akademie a akademie a 

soukromsoukromáá uuččiliiliššttěě 15. 15. –– 16. 16. 
stol., astol., ažž postupnpostupněě reformujreformujííccíí
a modernizuja modernizujííccíí traditradiččnníí
evropskevropskéé univerzity ve univerzity ve 
smyslu mysmyslu myššlenek humanismu lenek humanismu 
a renesancea renesance



VzdVzděělláánníí mimo mimo žživotnivotníí praxipraxi

•• Antický, stAntický, střředovedověěký i ranký i raněě novovnovověěký vzdký vzděělanec lanec 
býval hrdý na to, býval hrdý na to, žže jeho vzde jeho vzděělláánníí nenneníí
inspirovaninspirovanéé bběžěžným ným žživotem a neslouivotem a nesloužžíí mu. mu. 
MMěělo plo přřekonekonáávat hmotnost a vvat hmotnost a vššednost lidskednost lidskéé
existence a otvexistence a otvíírat jejrat jejíí duchovnduchovníí rozmrozměěry ry –– pro pro 
Kosmu takKosmu takéé ve sluve služžbběě liturgii cliturgii cíírkve a pochopenrkve a pochopeníí
kkřřesesťťanskanskéé vvííry.ry.

•• ModernModerníí doba v posledndoba v posledníím stoletm stoletíí úúlohu vzdlohu vzděělláánníí
zcela promzcela proměěnila. Budoucnost uknila. Budoucnost ukáážže, nakolik e, nakolik 
úúspspěěššnněě..


