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Naděžda Moučková: Sefardské texty ve vídeňském archívu 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

Zkoumání sefardštiny a různých jejích variant se stalo v posledních letech oblíbeným 
tématem romanistů (viz výborné doktorské disertace Viktora Chába, Kateřiny Garcia). N. 
Moučková si zvolila z tohoto hlediska pozoruhodné téma, totiž sefardské prameny vídeňské. 
Vídeňská sefardská obec se dostala do zvláštního postavení už tím, že vznikla na území 
aškenázyovském bylo by tudíž zajímavé hledat zde i možné jazykové vlivy. Takovou možnost 
však diplomantka ani nenaznačuje. Znamená to, že obě komunity žily od sebe naprosto 
odděleně a navzájem se neprostupovaly? 

Práce záslužně přibližuje nejnovější studie španělských sefardistů: autorka si během 
pobytu ve Španělsku dokázala obstarat relevantní publikace, z nichž také čerpá své informace. 
Na základě těchto pramenů předložila přehlednou historii sefardské diaspory, výstižně 
charakterizovala její jednotlivé fáze a osudy sefardských komunit od konce 15. Století až do 
dneška. 

Všímá si sefardské literární produkce a kultury vůbec, zaznamenává období vrcholné i 
pozdější ústup sefardštiny v souvislosti dějinami Evropy a širšího Středomoří. Výklad je 
dobře strukturovaný, přehledný a srozumitelný, bohatý na zajímavé informace a psaný 
kultivovanou češtinou. Jen místy lze za formulacemi odhalit španělskou předlohu: např. 
"Další ze zvuků, jež judeošpanělština konzervuje ... " (103) = další z hlásek, jež 
judeošpanělština uchovává ... ; Aškenaziové (passim); na str. 95 v odstavci "Jedná se o krátkou 
novelu ... " je jedna výpověď zcela nesouvislá a nesrozumitelná; Šabetai Sevi (passim) je 
v jiných českých pramenech uváděn jako Šabtai Cvi. 

Jádrem práce je přepis vídeňského textu "Don Yosefy su hija" (48-94), v příloze je in 
extenso uveden i zápis v kvadratickém písmu (125 n.). Komentář k němuje jednak literární, 
jednakjazykový. V jazykovém komentáři je pozornost věnována hlavně transkripci a 
fonetice, částečně také slovní zásobě. Až na sporadické zmínky o některých zvláštních 
tvarech chybí charakteristika morfologická, o syntax je řečeno, že se v podstatě neliší od 
syntaxe moderní španělštiny. Některé zajímavé informace přináší pasáž o vývoji jazyka (31-
41), zřejmě však není výsledkem osobního výzkumu. 

Úhrnem: předložená diplomová práce přináší nový a zajímavý materiál, bohužel však v ní 
nevidím žádný autorčin jazykově analytický přínos. Zdá se, že vesměs jde o parafrázi 
(překlad?) španělských autorů. Není to však práce bezcenná, protože obohacuje naši 
hispanistiku o nový jazykový materiál, který může být srovnáván se sefardskými texty jiné 
provemence. 

Práce si rozhodně zaslouží doporučení k obhajobě. 



Několik podnětů k obhajobě: 

V práci je sefardština prezentována jako jednotný jazykový útvar bez regionálních variant. To 

se mi zdá být málo pravděpodobné vzhledem k velkému geografickému rozptylu sefardských 
komunit. Zvláště pro jazyk mluvený je předpoklad naprosté jednoty poněkud podezřelý. Je 

také otázkou, do jaké míry a v které době se tu dá mluvit o jednotné normě pro variantu 

spIsovnou. 

2. U španělských slov jiného původu než španělského stejně jako u hebrejských názvů 

literárních děl není téměř nikde uveden překlad. Dokázala by diplomantka vysvětlit, co je to 

např. písmo raší; co je sidur, machzor, piyu? Zná význam slov tureckého původu uvedených 
na str. 1077 Jaká je řecká etymologie slovesa meldar 'čísť? Pokud vím 'číst' má ve staré 

řečtině podobu 'avaytyvÓ)(J'Kffi, v novořečtině DtaPásffi. 

3. Ví diplomantka, proč jsou pro Židy v diaspoře písemné texty tak důležité? 

V Praze dne 18. 1. 2008 
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Prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 


