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Naděžda Moučková: 

Sefardské texty ve vídeňském archivu 

(Posudek oponenta diplomové práce) 

Judeošpanělština, jazyk Židů vyhnaných v patnáctém století ze Španělska, 
představuje pro filologa-hispanistu velmi zajímavý fenomén. Existuje mnoho prací 
věnovaných osudům vyhnaných Židů obecně i jednotlivým komunitám, které se 
usadily na nejrůznějších místech v Evropě i jinde. Některé studie se zaměřují na 
historii, jiné na jazyk, další na literaturu a kulturu těchto komunit. Diplomantka se 
věnuje tématu, které v českém prostředí - pokud je mi známo - dosud nebylo 
traktováno, totiž na literární tvorbu Sefarditů vydávanou ve Vídni. 

Toto poměrně specifické téma je nicméně zasazeno do širších souvislostí. Úvodní 
kapitola je věnována charakteristice Sefaradu a osudům španělských Židů před 
vyhnáním i po něm. V stručném přehledu je popsáno putování vyhnaných Židů, 
vytváření jednotlivých sefardských komunit i jejich pozdější vývoj. Druhá kapitola se 
zaměřuje na analýzu sefardské literární tvorby. Jazyk těchto literárních děl a jeho 
vývoj je pak tématem kapitoly třetí. Hlavní téma, totiž vídeňská literární produkce, je 
analyzována nejprve obecně; poté následuje kompletní přepis (transkripce, 
transliterace) kratšího literárního díla autora Barucha Jicchaka Mitraniho, doplněný o 
literátní a jazykový rozbor. Přílohy diplomové práce obsahují mj. naskenovaný orginál 
analyzovaného díla. 

V úvodu svého hodnocení bych chtěl zdůraznit, že se jedná o práci spíše filologickou 
než lingvistickou: autorku zajímá jazyková i literární stránka zkoumaného díla, ale 
také historické souvislosti jeho vzniku. Tento přístup nepochybně odráží autorčin 
vyhraněný osobní zájem o zkoumanou problematiku. 

Význačným rysem textu je velmi poctivá práce se sekundární literaturou. Je 
pochopitelné, že výklady o dějinách vyhnaných Židů, o jejich jazyce a literární tvorbě 
jsou do značné míry přebírány ze sekundárních pramenů. Autorka tak nicméně činí 
velmi informovaně a s nadhledem, je zřejmé, že se zejména ve španělských 
pramenech velmi dobře orientuje, což ji umožňuje dostatečný odstup. 

K obhajobě bych měl několik námětů a otázek. 

Transkripce (či spíše transliterace) literárního textu je velmi zajímavá, nicméně 
z textu diplomové práce není zcela jasné, jakým způsobem tento přepis vznikl. 
Jde o samostatnou autorčinu práci, nebo o přepis převzatý z pramenů? 
Autorka na s. 110 říká, že její znalosti hebrejštiny jsou minimální - jak tedy 
autorka při transkripci postupovala? Pochopitelně že přepis má svou hodnotu i 
tehdy, je-Ii převzatý ze sekundární literatury, protože může být pro českého 
čtenáře zajímavým zdrojem informací; pro hodnocení diplomové práce je 
nicméně vyjasnění geneze přepisu důležité. 
Na s. 34 autorka mluví o tom, že proces fonetické evoluce je rychlejší než ve 
španělštině, neboť není bržděn grafickou normou. Jaký je podle autorky vztah 
mezi fonetikou a pravopisnou normou? A obecněji: existuje v judeošpanělštině 
kodifikovaná norma? Je její existence/absence důležitá pro vývoj jazyka? 



Úvodní výklad o osudech Židů a jejich jazyka v diaspoře musí vzhledem 
k rozsahu diplomové práce nutně stručný; přesto se mi místy zdá, že 
v jednotlivých komunitách (Soluň, Amsterdam apod.) byla situace velmi 
specifická, takže některá obecná konstatování jsou zřejmě poněkud 
zjednodušující. 
Jak už bylo řečeno, oceňuji autorčinu práci se sekundární literaturou. Jen na 
několika místech se opakuje už vyložené; např. na s. 16 a 24 se vypráví o 
mesianistickém hnutí Šabetaye Seviho (přejímám autorčin přepis); pasáže 
jsou zřejmě přejaty z různých zdrojů, protože informace se jednak částečně 
opakují, jednak je Šabetayovo narození situováno jednou do roku 1626, 
podruhé do roku 1629. 
Je velká škoda, že autorčině pozornosti unikly práce (diplomová práce, články, 
příp. čerstvá doktorská práce) Kateřiny García o soluňské sefardské komunitě; 
zejména v úvodních výkladech by na tyto práce rozhodně mohla navazovat. 
Skutečnost, že autorka pracovala především se španělskou sekundární 
literaturou, se místy odráží v některých neústrojných cizích slovech (s. 30 
hispanoparlantní, s. 45 jejich výslovnost považují za fatální, s. 34 koinciduje, 
apod.). 
V práci je poměrně mnoho chyb v interpunkci; zejména vložené vedlejší věty 
jsou velmi často oddělovány čárkou pouze na začátku. 

Celkově práce přináší velmi zajímavé, v českém prostředí neznámé informace, jež 
jsou výsledkem velmi poctivé práce se zdroji. 

Práci plně doporučuji k obhajobě 

V Praze dne 15. září 2007 PhDr. Petr Čermák,cPA.. D. 
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