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.HlSTORICKÝ MlDRAŠ SEFER JOSlPON (10. STOLE11). 
UTlltÁRNlHSlTORlCKÁANALÝZA TEXTU 

Diplom.lI8tD.DoliIa zatéma své práce jeden z nejpopulámějěich hebrejských spisů 
stfedov~..,~áld8Sickáhifltoriografie cituje jako Sefer Jompos ben aorion aješlě 
fa.uB~ __ je uvádíjako pseudepigraf, tradičně připisovaný Josephu Ftaviovi. 
Pnívlm po ... itrvlůicí popularitě vděčí toto dfio za pozornost, kterou mu věnovali 
b~.PoI hi __ orle a literárnf historie - první z hlediska studia pnmenll k tidovským 
dějÚilláll :.~ .&tvstého dějepisectví, druzi pro jeho nesporné kvality littrini, které 
Josipmm.ldadottaa.výmamné místo v tvorbě hebrejskénarativnf p-ózy. Odbomáliteratura, 
kt"'lI&,ttJnl~a vmik:áod 19. století sWissenschaft des Judentums ajejimi 
n.l~!""8O!uěasn.osti pokračuje mj. pracemi izraelských bad.ehl, zahrnuje desítky 
mon .. ~.a ~ Věnovaných jednotlivým aspektům jeho vzniku, obsahu a význmnu pro 
žid ..... lIIItutuv,&etně jazykového vývoje v diaspoře. MagdalenaKtitovástanovilajako 
cU nf, ••. uhmuU.azhodnocenf dosavadnfbo bádáni> Ji'ičem~ se sousttedi1anahlavnt 
ot6zky'-__ 1mihy Josipon ajejí místo ve vývoji středověké ~dovské litentury. 

~",,,'práee má logickou,metodicky velmi dobře promyělenou koncepci. Po 
(woGr ..... e,.kdy autorka podává po€tobnou charakteristiku bádáni o problematice 
Josi,.,... "eduji dvě kapitoly věnované výše uvedeným okruhňm problémů. 

:.Dnitábpitola, nazvaná "Problém geneze textu knihy Josipon",je rozdělena na 
RaolitUI •• "itol ke konkrétním otázkám: autorkazde pojednává o obsahu knihy, o tradici 
jejlho l'Iéw:a auttntYi, daBl část uvádi jednotlivé verze knihy a zabývá se konstituovánim 
jejietJt_(nechybf ani verze arabského překladu), tteti subkapitola se věnuje pramenné 
anatt---· .Jmpona a čtvrtá se vrací k otázce datování amhta sepsáni knihy, kterou 
zodpovi •• a~éldadě závěru obsahového a textového rozboru. 

_ Metodicky podobně je členěná třetí kapitola."KnihaJosipon v kontextu sltedověké 
hebRja'tit:enárý'. Dvě její části pfedstavqji význam Josiponaze dvou hledisek studia
sttedo"lItlHlebrejské literatury (zde má své místo i filologie středověké hebrejštiny) a 
.!idoVlké hist_olf86e. 

"fltladdoplluJe člvrtákapitola práce, která obsahuje komentovaný překlad tři 
vybnmfcltut6zekz analyzovaného dila. Diplomantka vehni promyMeně zvolila z rozsáhlého 
textu p8liJé!&, které ukazuji vytfibený jazyk aliterárni styl autora knihy a zároveň čerptYi . 
z nlznýchzdroj'A stail liteníury ~dovské i netidovské. 

Jak uf tečen o, vědecké bádáni o knize Josipon se rozvijí u~ víc ne~ půldruhé stoletf azdaleka 
neni ukoa_~. Pr.o ani práce M. Ktitové neptin~f vtdy jednoznačný závěr kjednotlivým 
okrohtlm. Zřetelně je prokázáno, te nelze Josiponajednostranně určov. jako historický 
midral,jak ho uvádějí i současní autoři. ale te stoji na pomezí středověké historiografie a 
narativnf .titeatury UQvazujfcl na tvorbu apokryfil a pseudepigraft'i. Naproti tomu dosud 
neroztejenáJe napt. otázka, z které doby pochází připsáni tohoto textu Josephu Flaviovi a 
proč vl8ftně toto připsáni vzniklo. Podobně nejasný je zatim důvod, poutiti téměř ryzfbo 
biblického jazyka, čfmt se Josipon stal vzorem pro daJš( stledověké spisovatele hebrejské 
namce. Jde ovfem o problémy, které budou odbornfky zajfmat zřejmě jeětě značnou dobu. 



· K obsahu ani metodice I*edle!eIIé: diplomové práce nemám připomínky. Jeji výsledky 
svědčí o odbomýcb.znal'O~ •• , o.jajimsvědomitém přístupu i hlubokém z~mu o 
zvolené téma. Při _ •. !p;t.a; .... ,OlIbom.litentury diplomantka plně vyutila svou 
jazykovou výbavu alc"._Y.~ 'b~iky aldasické filologie. Pro studium 
vlastnfbo textu b~, S .... :mS .. p-voradou pomiloku v kritické edici D. Flussera (1978), 
která zahmujek_,l.'.: "~dht z dochovaných verzi a doplňuje řadu 8lltorových 
dilčich studii. D.,dI·~~avit1mihu Josipqn nazéldadě existujících výsledln\ studii -
práce splňuje azD~".j.!daltl Jifpadllé okruhy zkoumánf, jako pom-obné srovnáni 
textu 8 jeho ~ Uf1c,j. přepracováni v tzv. dlouhé redakci. Zajfmavou otázkou je 
také mleto Josipona ~~ dUa JosepbaF1avia v evropských litenturách podobně, jako 
tvorba stte~ val ,Alexandreidy J které se Josipon vyrovná obsahem .literánim 
zpracovállfm. i"lI'itmI ov rámci .tidovských komunit. 

Celkové hodaDCe1Ú~ 
Předlofeuádiplca9'Vá.:práce Magdaleny Kflt()vé je dalěim zdatilým pftspěvkem k sérii studii 
o fidovskfa~lireniute. které dosud vznikly v Ústavu Blizkého východu a Afriky na 
úrovni ..... lktdta dokt.orských disertamfch prací a které bude motné vyutit při 
vytvoteah_D.~pubIikaee o dějinách hebrejské literatury. Po obsahové i metodologické 
strál'lc. ~ ~ittokazuje znalosti diplomantky a.po stránce fonnální odpovídá 
pofada.vklbak""tm .na,diplomovou práci. Má věechny nálefitomi, po~obný obsah a 
~ijiV~. a..,liěQuě, precizně zpracovaný poznámkový spd, mrukturovanou 
bibli.,.. aJlflohlul :originálnfm textem pfeloUných ukázek. 
Vzltl ... kekvalitáin této práce ji jednoznačně doporučuji k obh~obě anavrbuji hodnotit 
j,ako\lýbomou. 
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