
Oponentský posudek diplomové práce pana Jana Hona: .,Staročeský 'Jetr-ich Berúnskf a 

sH'edohornoněmecký 'Laurin' 

Diplomová práce pana Jana Hona je příspěvkem k dosud přehlížené a opomíjené součásti 

staročeské literatury, k rytířským eposům zpracovaným podle německých předloh. Její autor 

na několika místech velmi správně ukazuje, jak povrchně tato díla hodnotili (většinou jc 

odsouvali do pozadí a někdy přímo paušálně odsuzovali) i přední odborníci na staročeskou 

literaturu. kteří byli jednak - ať vědomě či podvědomě - v zajetí .. vlasteneckých" a 

estetických názorú 19. století na českou literaturu a její hodnoty. jednak nereílektovali (a 

někter-í z generačních důvodů ani reflektovat nemohli) závažné metodologické posuny ve 

zkoumání evropské středověké literatury, nevšímali si hlouběji společenské a literární funkce. 

těchto děl v kontextu staročeské literatury a tyto skladby bohužel hodnotili bez přihlédnutí 

k jejich německým předlohám. Hned v úvodu je třeba říci. že předložená diplomová práce je 

závažným krokem vpřed při překonávání těchto nedostatkú. 

Významnou předností diplomové práce je, že autor je obeznámen s moderními vývojovými 

tcndcncemi germanistické mcdievistiky, že s nimi nejen seznamuje - a to je u nás potřebné -. 

ale především, že tyto pasáže nejsou pro něho jen obligátním vstupem do práce, ale že její 

metodologické podněty v ní prúběžně aplikuje. S odbornou literaturou pracuje suverénnč, 

s kritickým nadhledem. Využil z ní (téměř) všech podstatných děl k tématu, se správným 

dúrazem na základní práce J. Heinzleho a na nejnovější odbornou literaturu, k níž měl díky 

pf'íznivým okolnostem přístup. Postrádám však uvedení a využití. byt' v polemickém smyslu, 

témčř třísetstránkové práce Roswithy Wisniewski: Mittelalterliche Dietrichdichtung, Stuttgart 

1986. a pasáží v základních dějinách středověké literatury na území dnešního Rakouska -

Fritz Peter Knapp: Die Literatur des Frlih- und Hochmittelalters in den BistUmern Passau,' 

Salzburg, Brixen und Trient von den Anfangen bis zum Jahre 1273. Oraz 1994, kde jsou 

Laurinovi věnovány strany 517-520 (foliového formátu) a několik dalších stran jiným dílúm 

dětřichovské epiky. Lambelovu recenzi, která se dotýká českého 'Jetřicha Berúnského·. měl 

autor použít přímo a ne z druhé ruky, jak je patrno z jeho formulací (s. 18-19). 

Autor se oprostil od starších pokusú hledat předlohu resp. předlohy staročeského 'Jetřicha 

8erúnského' a vidět jako výsledek textologické práce zjištění filiace. Je si vědom malé 

efektivity tohoto postupu a dobře ví, že u tak oblíbeného a přitom otevřeného textu je nutno 

počítat s velkým počtem nedochovaných rukopisú obsahujících větší či menší varianty. Své 



úsilí proto správně zaměřuje na zkoumání závažnějších posunLI v českém textu, na jejich 

možné příčiny a na jejich pochopení z hlediska recepce v jazykově, společensky i kulturně 

odlišném prostředí středověkých Čech. 

Aby získal spolehlivou základnu pro své soudy, provádí "základní výzkum" - namáhavou, 

časově i technicky náročnou synopsi celého českého 'Jetřicha Berúnského' (s. 107-192) se 

všemi texty středohornoněmeckého 'Laurina', které byly dosud otištěny resp. byly autorovi 

diplomové práce díky příznivým okolnostem jeho studia navíc známy. Přínosné je Honovo 

prohloubené stanovení typLI změn českého převodu vLIči německým rukopisLIm - označuje je 

jako 1I111lfŤplikace. adice a kondenzace. redukce (s. 49 a dále), přičemž některé ještě jemněji· 

specifikuje. Protože toto instrumentárium je i obecněji využitelné, měl by je autor publikovat 

a předložit tak k odborné diskusi. Dvě poznámky: Pokud autor považuje za nutné hledat pro 

tyto dvojice nadřazené pojmy, měl by se pokusit v druhém případě o jiné označení než 

ni"elizace, neboť tento termín vyvolává i asociace, které autor jistě neměl na mysli. Pro autora 

by patrně bylo inspirativní seznámit se s metodologicky významnou prací Joachima 

Bumkeho: Die Vler Fassungen der "Nibelungenklage". Untersuchllngen ZUl' 

Oberlieferllngsgeschichte und Textkritik der hofischen Epik im 13. Jahrhundert, Berlin etc. 

1996, která se též vyrovnávala s rllznými typy proměn textu, samozřejmě odlišně. 

Rozborem jednotlivých poStUpLI na signifikantních příkladech dospívá pak autor diplomové 

práce k tomu, že český zpracovatel v hojné míře užívá mllltiplikace. Dalšími 

charakteristickými znaky českého textu, jež Hon stanovil na základě srovnávání s německými 

verzemi. je větší dramatičnost českého zpracování - tu velmi pěkně dokládá na stranách 76-

81 (výhrady mám pouze k Honovu tvrzení o významu anticipace v české skladbě), jakož i' 

místy výrazné moralizující rysy českého díla (s. 82 a dále). Hon kriticky potvrzuje starší 

bádání. že český text má blízko k tzv. starší vulgátě německého 'Laurina'. Kromě toho pl'ináší 

jeho práce řadu dtUežitých postřehLI, jemně propracovaných drobných analýz i obecnějších 

závěrú. Z nichž bych chtěl vyzdvihnout alespoií. velmi výstižnou formulaci, že v 'J etl'ichovi 

Berúnském' "není rytířství tématem, nýbrž kulisou" (s. 82). 

S autorovou snahou dokázat, že "Dalimil" reflektoval text staročeské skladby o Jetřichovi 

Berúnském, nesouhlasím. Sám autor označil tuto pasáž (s. 87-103) jako "spekulativní výhled" 

a podle mne to jen pouhá spekulace je. Spekulace a hypotézy samozřejmě posouvají bádání 

vpřed a oživují odbornou diskusi, jsou legitimní. narážejí ovšem většinou na nesouhlas a musí 

pak být podepí'eny dalšími argumenty, a pokud to nedaří, je třeba tyto, byť lákavé hypotézy 

opustit. To se týká Honových názorLI, já jsem - dokud nebudu přesvědčen dalšími a silnějšími 



argumenty - pro opuštění této spekulace. Motivické a textové shody mezi Dalimilem a 

-.rethchem Berúnským' (a to se týká i Honových spekulací o jistých paralelách mezi 

Dalimilem a látkou o Tristanovi a Izoldě), které pan Hon uvádí, jsou podle mne neprúkazné. 

jsou velmi obecného charakteru. Hlavně však nemáme nikde dúkaz o tom. že české literární 

zpracování látek o Theodorichu Velikém v této době již existovalo. Sám Dalimil pi"ece I-íká 

pouze - ,,Tak sě jeho Němci bojiechu, II až jej BerLÍnským DětNchem zoviechu" (kap. 93, v. 

41-42) tedy, že obávaného českého šlechtice Hynka z Dubé s Děthchem srovnávají Nčmci, a 

to ústně (podtrhl V. B.). Brát tyto verše jako východisko úvah o existenci českého literárního 

díla o Dětřichovi je proto nanejvýš sporné. I v Čechách Dalimilovy doby bylo jméno slavného 

hrdiny j istč také dobře známo, ale patrně jen z literárně nepevných vyprávění. (Dalimil 

naproti tomu zná literární podobu staročeského Rolanda, který se nám bohužel nedochoval -

tam říká: ,:iak sě ae též o Rulantovi" - kap. 50, v. 19; podtrhl V. B.). S autorem (s. 87n.) resp. 

s E. Pražákem ovšem plně souhlasím v tom, že Dalimilúv prolog je namířen především proti 

zájmu o německou rytířskou epiku (v německém či českém zpracování). 

Zdá se, že i veden snahou spojit' Jetřicha Berúnského' s Dalimilem se autor diplomové práce 

snaží posunout vznik staročeského zpracování eposu na přelom 13. a 14. století. Nepopírám, 

že nečetné lexikální archaismy, na něž Hon upozorií.uje, značnému stMí skladby nasvědčují, 

ale nej sem odborníkem na staročeštinu, abych mohl posoudit, zda tomu odpovídaj í i další 

znaky, napl·. hláskoslovné. Máme k dispozici opis až z roku 1472 a tam se již zřejmě vloudilo. 

mnoho novějšího. (Hon ovšem správně poukazuje na význam hláskového stavu v rýmcch). 

Tato otázka múže být zodpovězena až po dúkladném rozboru jazykovědném. 

Totéž platí o Honově hypotéze, že na výsledné podobě 'Jetřicha Berúnského' mají podíl dva 

autoi'·i. Opět se mi podávané argumenty nezdají nosné, opět bude potřeba výzkumu, zde asi 

nejspíše syntaktického, analýzy užívání a frekvence spojek, částic atd. Honovo upozornění na 

typy uvozovacích vět (s. 56) jde tímto směrem, ovšem jedná se celkem o šest dokladli, z nichž 

čtyh jsou soustředěny poměrně na malé ploše. To by mohlo svědčit i jen o tom, že staročeský 

autor objevil vhodný typ věty, na jejíž závěr se dal snadno vytvořit rým a několikrát jej brzy 

za sebou využil. Kromě toho se některá jiná uvození přímé řeči vyskytují v prúběhu celé 

skladby. Ani další argument pro existenci dvou autorú mne nepřesvědčtije - tvrzení. že 

zmínka o křesťanství v německém 'Laurinovi' přichází jako deus ex machina (s. 57) a je tcdy 

pozdní, se mi zdá pochybné. Právě za dané situace - setkání Dětleba se sestrou. která žije u 

trpaslíkú - je tato zmínka logická. Nevidím tedy nějaké výraznější doklady pro to, aby se' 

dovozovala existence dvou autorú, resp. pro to, jak autor říká jinde, že text .,prošel mnoha 
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proměnami" (s. 87), čímž si trochu protiřečí. Domnívám se, že v dochované podobě skladby 

nacházíme pouze stopy běžného tradování textu skladby, který byl opisován a opisovači občas 

podvědomě jazykově modernizován. Autor diplomové práce se ostatně místy sám vyslovuje 

opatrněji (např. s. 62). 

Jestliže na jedné straně je hodna obdivu autorova práce s odbornou literaturou a především 

jeho vlastní soudy a závěry, musíme na druhé straně s podivem litovat, že mu buď chybí cit 

pro filologickou přesnost v detailu - nebo snad jen čas pro dúkladnou závěrečnou kontrolu? 

Při opisování Lorišova transliterovaného textu skladby o Jetřichovi Berúnském se totiž 

dopustil značného množství nepřesností. Při nejmenším si neuvědomil, že ph obtížnosti 

takového opisu bylo nutno vlastní přepis vícekrát zkontrolovat. V poznámkách o tom, jak při 

opisu Lorišovy edice bude postupovat (s. 3) a jaké změny vúči pi-edloze provede (tyto změny 

jsou správné a nutné), však chybí zmínka o zkratkách v rukopisu, které Loriš nerozepisoval. 

I-lonllv postup je v tomto ohledu nejednotný - většinou zkratky rozepisuje, ovšem když si 

s nimi neví rady (či z jiných dúvodů 7), ponechává je beze změny, v ojedinělých případech si 

jich zřejmě nevšiml (napL verš 267 na straně 81 newie: na straně 116 však správně Ilell'ielll). 

Postrádám též zmínku o textově kritických poznámkách, které ke svému čtenářskému, 

transkribovanému vydání skladby připojil Eduard Petrú v souboru Rytíi'ské srdce majíce, 

Praha 1984, s. 317-318. Hon k nim měl zaujmout alespoi'l obecné stanovisko a některé z nich 

eventuelně využít. Bylo by lepší, kdyby autor diplomové práce svoje zásady přepisu uvedL a 

to důkladně (např. u německého textu podle Holze vysvětlil význam různých typú závorek, 

uvedl, kterého rukopisu se Holz převážně drží atd.), před samotným přepisem, tedy pí-ed 

stranou 108 a na straně 3 na tyto zásady pouze odkázaL takto se v textu jeho práce ztrácejí. 

Zatímco tedy Honův přepis Lorišovy edice přináší jisté zklamání, je jeho přepis 

středohornoněmeckých textů očividně velmi spolehlivý (neměl jsem možnost jej srovnat 

s edicemi, které teď nemám po ruce) až na pár drobností, kde se asi jedná o překlep, nebo o 

chybu v rukopise (ta by ovšem měla být označena vykřičníkem). 

Honúv překlad potřebných úryvků středohoľl1oněmeckých textú do češtiny je až na několik 

drobností správný, velmi čtivý; místy by se však mohl těsněji přimknout k originálu. má-li 

bohemistům poskytnout co nejpřesnější představu o znění originálu. 

Kromě toho pi'ekvapují některé - ovšem drobné - nedostatky. které se objevují v úvodních 

kapitolách. 
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Na straně 7 se říká, že k dětřichovské epice se počítá "skupina eposů vzniklých ve 12. a 13. století" s odvolávkou' 

v poznámce 7 na práci J. Heinzleho, v ní však nic o 12. století nestoj í; předpoklad vzniku této epiky již ve 12. 

století. pokud vím, nebyl nikde vysloven a je podle mne příliš časný. Na straně 8 je Honi'lv překlad úryvku 

z' Písně o Hildebrandovi' na jednom místě nesprávný - "žili ctnostným životem" je chybné, má být: "žili dr-íve", 

jak by se mohl autor přesvědčit v kterémkoli starohornoněmeckém slovníku. Dal se totiž svést archaizujícím 

pf'ekladem prof. H. Mettkeho, který ve stopách svého učitele G. Baeseckeho zde užil slova .. ehrhin", aby se 

hláskově přiblížil co nejvíce originálu. Bylo by lepší, kdyby v pochybnostech, které J. Hon ph překladu řídce 

užívaného slova mohl mít, konzultoval třeba Mettkovu významnější publikaci Altdeutsche Texte (Leipzig 1970, 

2. vyd. Leipzig 1987), v níž sice překlad 'Písně o Hildebrandovi' do současné němčiny není, ale zato je zde 

velmi užitečný starohornoněmecký glosář. Není též vhodná formulace na téže straně "my se dnes múžeme jen 

dohadovat. že Hildebrand svého syna zabije" - že jde o ,.literární jistotu", by se autor 1110hl dozvědět jak z 

použité Mettkovy publikace (s. 25), tak zjakýchkoli podrobnějších dějin staré německé literatury. Nejasné jsou 

autorovy zásady užívání podob místních jmen z německy mluvících zemí - tak má na jedné řádce na straně 16 

Des(/1'(f a TriI!/', u osobních jmen používá spíše německé podoby - např. dietricl1O\'ská epika. I když autor ví, že 

jde o bitvu o Ravenny, překládá titul jednoho z dětřichovských eposll jako 'Rabenská bitva' (s. 10), což je pf'i 

nejmenším nevhodné, není-Ii pro negermanistu připojena vysvětlující poznámka. Titul 'Getica', zkrácené 

označení historického díla, jehož autorem je učenec Jordanes (t po 552), je třeba chápat jako latinský plurál a tak 

jej také skloilovat (s. 9). 

Sice v nepatrné míf'e, ale přece jen se vyskytují i překlepy ve vlastním textu práce, z nichž opravdu nehezké jsou 

dva na straně 41 v poznámce 91. 

Vím, že mé připomínky se týkají drobností, musím však na ně upozornit, aby se jich autor ph 

evcntuelní české publikaci své pracné, důležité a záslužné práce vyvaroval nebo o nich aspOll 

včděl. Omlouvám se autorovi za značný počet drobných připomínek, ale mám zkušenost, že 

čím je práce kvalitnější, tím více podněcuje recenzenta k detailnímu čtenÍ, vyvolává tak vÍCe 

otázek a připomínek závažnějšÍ, ale i "hnidopišské" povahy, protože recenzent klade na 

takovou práci nechtěně mnohem přísnější měřítka. nežje při diplomové práci· oprávněné. 

ZdúrazI1uji tedy na závěr, že ač mám odlišná stanoviska než pan Hon i k některým základním 

závěrúm jeho práce, považuji jeho diplomovou práci za neobyčejně přínosnou. Přínos vidím i 

v tOI11, že kromě použitých metodologických postupů a dosažených výsledkú při· 

charakteristice a funkci 'Jetřicha Berúnského' diplomová práce rehabilituje jak tuto skladbu, 

tak díla jí typově příbuzná. o nichž se v různých dějinách starší české literatury bohužel stále 

vÍCeménč opakují povrchní negativní soudy. Vyvrátit nebo aspoI1 výrazně změnit je mohou 

pouze takové práce, jako je Honova, která spojuje pečlivou analýzu s četnými přesvčdčivými 

závěry. 

Přcdložená práce pana Jana Hona splňuje kritéria kladená na diplomové práce, v mnohém je i 

překračuje. Lze ji proto jednoznačně doporučit k obhajobě. 
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České Budějovice 6.9.2008 

prof.PhDr. Václav Bok,CSc. 

6 


