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Posudek diplomové práce Jana Hona "Staročeský ,Jetřich Berúnský' a středohornoněmecký 

,Laurin'" 

Současná medievistika volá po interdisciplinaritě zakotvené v kolektivních projektech, třebaže není lepší 

interdisciplinarity než té, jež pramení v kompetencích jediné osobnosti. V tomto smyslu je diplomová práce 

Jana Hona výkonem zcela kompatibilním s potřebami současných medievistických bádání, výkonem 

přesvědčivým a oceněníhodným. Jejím předmětem je ,Jetřich Berúnský', staročeské zpracování 

středohornoněmeckého eposu ,Laurin', jednoho z okruhu textů tzv. dietrichovské epiky. Dosavadní více než 

sporadické příspěvky české medievistiky k staročeské tvz.rytířské epice (J. HRABÁK 1973, E. PETRŮ 1984 a 

1996) sice konvenčně konstatují německé předlohy ,Jetřícha', konkrétní komparativní analýza však 

zůstávala desideratem, který neupozadila ani v mnohém problematická disertace A. THOMASE (1989). Jan 

Hon, druhým oborem germanista, využívá své bohemistické a germanistické kompetence k tomu, aby 

poprvé důkladně analyzoval staročeský epos právě se zřetelem k jeho německé předloze. Nezajímá ho 

ovšem pouze přenos dietrichovské látky z jednoho jazyka do druhého a s tím spojené posuny a změny v 

obsahu, formě a funkci textu, nýbrž především rekontextualizace původního textu v důsledku jeho transferu 

z jednoho kulturněhistorického prostředí do druhého. Ta je v případě staročeského ,Jetřicha' obzvlášť 

brizantní, neboť německý epos, vzniklý v úzkém kontaktu s dvorskou literaturou 12. a 13. století, se 

překladem do češtiny ve století 14. dostává do prostředí, v němž dvorská kultura (již) nemá živnou půdu -

což má zásadní důsledky pro podobu a funkci textu. 

Dvě základní metodologické premisy - kulturní transfer a s ním spojenou rekontextualizaci textu -

doplňuje diplomant o další, především recepční hledisko a princip otevřenosti textu. Především dva výkony 

se staly solidním podkladem komparativní analýzy: 1. Rozeznání narativní struktury te:\.1u umožnilo 

diplomantovi rozčlenit text ,Jetřicha' do jednotlivých "scén" charakterizovaných jako "nejmenší dějové 

jednotky, jejímž hlavním kritériem je, aby představovaly minimální posun v dějové konstelaci, který je 

natolik jasně ohraničen, že může představovat základ pro porovnání rozdílu mezi německým a českým 

zpracováním látky" (s. 4). Tento strukturálně-naratologický přístup diplomanta dovedl k mnohým 

inovativním postřehům. 2. "Paralelní čtení" těchto "scén" z ,Jetřicha' a ,Laurina', jež tvoří druhou část 

práce, není pouhým synoptickým zobrazením staročeského a německého textu na základě stávajících edic 

(LORIŠ 1903, HOLZ 1897): Jan Hon se nezalekl rozsáhlého rukopisného materiálu německého ,Laurina' a 
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vypracoval ,jednak na základě samostatně vydaných jednotlivých rukopisů, jednak na základě transkripcí 

pořízených v rámci [ ... ] brémského edičního projektu" různočtení k Holzově zastaralé edici, jež umožnila 

detailní srovnání staročeského a německého textu. To, že se diplomant nespokojí s edicí analyzovaného 

pramene, nýbrž pracuje s originálním textovým materiálem, že si z vlastní vůle a na vlastní náklady obstará 

kopie nevydaných rukopisů a vydá se do zahraničí za účelem obstarání dalšího materiálu, není pro 

studentské práce standard. Svědčí to o diplomantových nesporných předpokladech pro vědeckou práci, jimiž 

je celá diplomová práce důkazem. 

Konkrétní strukturu, přístupy a závěry diplomové práce Jana Hona lze stručně zrekapitulovat 

následovně: Tři kapitoly (1-2, 4) jsou věnovány analýze německého ,Laurina' a vypracování 

metodologického instrumentáře, čtyři kapitoly (3, 5-7) pak komparativní analýze staročeského ,Jetřicha'. 

Kapitoly o ,Laurinovi' se metodologicky přirozeně opírají o standardní germanistické práce; zde, stejně 

jako v celé diplomové práci, je třeba vyzdvihnout diplomantovu kritickou reflexi a samostatné domýšlení a 

zvažování postulátů sekundární literatury. Kapitola první je věnována místu ,Laurina' v kontextu německé 

literatury. J. Hon resumuje vlivy, jež dietrichovskou látku formovaly, a tím zároveň pojmenovává kategorie 

důležité pro svou pozdější analýzu staročeského eposu, jako je ,hrdinská epika', ,dvorská kultura' a 

,aventiure'. To vše nikoli "za účelem ukázat, jaké všechny literární sedimenty byly do české literatury spolu 

s ,Laurinem' vneseny, nýbrž spíš z důvodů opačných: aby bylo možné tyto původní vrstvy odlišit jako to, s 

čím se český básník musel ve své době vyrovnat, od toho,jak se tím vyrovnal" (s. 7). 

Kapitola druhá podává jasný a přehledný popis komplikovaného rukopisného dochování ,Laurina'. 

Zatímco staročeský ,Jetřich' je dochován v jediném rukopisném exempláři z roku 1472, je německý ,Laurin' 

znám z 18 rukopisů 14.-16. století, j ež představují pět různých verzí textu vzniklého přibližně v první 

polovině století třináctého. Podle starších bádání i Honovy analýzy se staročeský ,Jetřich' rámcem 

vyprávění i jednotlivými formulacemi jednoznačně přimyká k verzi zvané ,Starší vulgáta' a k části tzv. 

walberanowské verze, jež se shoduje se ,Starší vulgátou'. Právě rukopisy těchto dvou verzí (celkem I3)jsou 

zohledněny v Honově synoptické edici. Diplomant se nezalekl ani četných genealogických pokusů o filiaci 

rukopisů ,Laurina' a o nalezení místa staročeského ,Jetřicha' v neustále modifikovaných stematech 

německého rukopisného materiálu: Stematologicky nepopsatelná variabilita rukopisného dochování 

německého textu ho vede k logickému závěru o důležitosti každého jednotlivého rukopisu pro adekvátní 

analýzu. Jako důkaz uvádí dosud nezpozorované příklady "exkluzivních" shod německého textu se 

staročeským ,Jetřichem' v rukopisech, které podle dosavadního bádání (ČERNÝ 1893!) k českému textu 

blízko nemají (s. 19-20). Směřuje tím k postulátu, jež je v literární medievistice již obecně, ovšem stále 

ještě nikoli beze zbytku přijímán: Že totiž nikoli rekonstrukce domnělého originálu, nýbrž každá varianta, 

každý jednotlivý rukopis je dokladem o životě, životnosti a specifických kontextech užití středověkého 

textu. HEINZLEHO kategorie ,strukturní otevřenosti' a ,možnosti naplnění' manifestované v mnohosti 

. jednotlivých verzí ,Laurina' a realizované každým dalším vzdělavatelem látky, stejně jako kategorie ,křížení 

různých vyprávěcích modelů' formulovaná SONJOU KERN jako základní charakteristika dietrichovské epiky 
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a důsledek oné strukturní otevřenosti se mají stát východiskem diplomantových úvah o staročeském 

zpracování a jeho vztahu k německé předloze. 

Třetí a poslední sondou do interpretačních spletiv ,Laurina' je kapitola čtvrtá. Diplomant si právě 

zde připravuje svůj metodologický aparát potřebný k interpretaci staročeského ,Jetřicha'. Zdánlivě 

nesoudržnou narativní strukturu ,Laurina' se germanistická medievistika pokoušela vysvětlit kategoriemi 

intencionální fikcionality, metaliterárního vědomí, zpísemnění, autora a autorství aj. Diplomant fundovaně 

předkládá a komentuje dosavadní diskuse, aby se nakonec přiklonil k recepčnímu konceptu: metodologicky 

neuchopitelné prolínání prvků hrdinské epiky a dvorského románu v ,Laurinovi' je tak chápáno jako 

výsledek vědomého zacházení s těmito literárními modely v důsledku nového pojetí literaricity jako takové. 

Nakolik jsou ovšem mnohé z diskutovaných kategorií nezbytné pro následnou interpretaci staročeského 

,1etřicha', zůstává pro mne i po přečtení celé diplomové práce otázkou. Navíc považuji některé se závěru 

analyzované sekundární literatury za sporné (především banální tezi M. MEYERA o "napínavosti příběhu" 

jako důvodu rozsáhlé recepce textu aj.), a diplomantův optimismus, že pouze recepční hledisko může beze 

zbytku osvětlit okolnosti produkce středověkého textu, nesdílím. Za mnohem plausibilnější považuji výše 

zmíněný koncept ,strukturní otevřenosti'; škoda, že diplomant neukázal na více než jednom rukopise (LIO
), 

jak mohou ruznočtení jedné a téže verze textu vypovídat o rozdílných historicko-literárních kontextech. 

Učinil tak ovšem analýzou staročeského ,Jetřícha', a taje koneckonců jádrem jeho práce. 

Textologické srovnání staročeského a německého textu v kapitole páté přínáší mnoho nových výsledků 

o charakteru ,Jetřicha Berúnského' i jeho dataci. Zde se zúročuje jak diplomantem sestavené "paralelní 

čtení" textu rozděleného do "scén", tak i zohlednění kategorie ,otevřeného textu', a tudíž všech variant 

rukopisného dochování německé předlohy. Metodická čistota, osobité přemýšlení nad textem, ostraha před 

definitivními soudy a neustálá kritická reflexe vlastních závěru přitom vyzdvihují Honův text daleko nad 

pruměrné studentské práce. S přesvědčivě doloženými závěry této kapitoly (i obou kapitol následujících) se 

bude muset česká literární medievistika chtě nechtě konfrontovat. Východiskem této komparativní textové 

analýzy je přitom originální a precizní vymezení šesti postupů, jakými český básník zacházel s německou 

předlohou, totiž multiplikace a kondenzace, adice a redukce a amplifikace a nivelizace. Nejen příklady hojně 

doložený popis těchto postupů, nýbrž především jejich distribuce v celkové struktuře textu - jak na rovině 

jednotlivých scén, tak na rovině celého vyprávění - stejně jako odhalení techniky tzv. "prefabrikovaných 

motivů" v nčmecké předloze ajejí aplikace v textu českém dovolují diplomantovi rozeznat textový zlom ve 

staročeském ,Jetříchovi': tento "předěl, kterým se vyznačuje i samotná fabule eposu" (a to i v německém 

znění), rozděluje český text na dvě části odlišující se způsobem adaptace předlohy. Hon soudí, že by 

staročeský ,Jetřích' mohl mít dva zpracovatele a že by jeho druhá část mohla vycházet ze staršÍ, 

nedochované redakce předlohy. Na tomto místě kriticky přezkoumává dataci staročeské památky: Dosud 

obecně přijímaná datace K. 1. ČERNÉHO (1893), vycházející z rýmové analýzy, kladla ,Jetřícha' do doby po 

přehlásce u > i. Poprvé byla zpochybněna E. PRAžÁKEM (1986), který na základě evidentních shod mezi 

prology ,Jetřicha' a ,Dalimilovy kroniky' naznačil, že by ,Jetřich' mohl vzniknout již před ,Dalimilem'. 

Diplomant doplňuje ČERNÉHO diachronní lingvistickou analýzu a příklady (formulační obraty, rýmy nutně 
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odrážející stav před přehláskou II > i, lexikální archaismy apod.) dokládá, jak z dochovaného znění 

,Jetřicha' prosakují sedimenty starších vrstev. Zároveň si je vědom důsledků svých pozorování pro 

interpretaci ,Jetřicha', totiž "že se nelze spolehnout na srovnávání jednoho dochovaného exempláře s jednou 

rekonstrukcí z 19. století, tak jak to dosud bylo zvykem, protože v tu chvíli se ztrácí právě to, co je na této 

na mnoho způsobů textualizované látce nejvlastnější: její dynamika." (s. 63) Strukturní otevřenost se tak 

stává interpretačním postulátem sine qllO non, neboť pouze zohledněním jednotlivých rukopisných variant 

ve smyslu individuálních konkretizací dané látky je možné adekvátněji postihnout charakter a důsledky 

rekontextualizace této látky v jiném jazykovém a kulturním prostředí, tedy vztah staročeského textu k jeho 

německé předloze a jeho specifika. 

To je předmětem kapitoly šesté. Diplomant navazuje na otázky položené dřívějším bádáním (HRABÁK 

1973, PETRŮ 1996, THOMAS 1989 a 1998), totiž ,jak se v českém prostředí rekontextualizuje zakotvení 

německých předloh v dvorské kultuře, popř. v tradici hrdinské epiky". Trefně přitom odhaluje základní 

metodologický problém dosavadních studií, jež ignorovaly fakt, "že ,dvorský román' není primárně 

žánrové, nýbrž kulturně-sociální vymezení" (s. 46). Evidentně rozdílný horizont očekávání českého a 

německého publika se musel nutně odrazit v odlišném zacházení s konstitutivními elementy textu: zatímco 

autor ,Laurina' mohl počítat se znalostí literárně-historického kontextu dvorského románu a hrdinské epiky 

- modelů, jež kombinoval v duchu nového literárního sebe-vědomí 12. a 13. století -, český autor literární 

tradici těchto modelů k dispozici neměl. V důsledku toho diplomant formuluje metodologický postulát 

svých následných interpretací ,Jetřicha': ,,0 ,dvorských elementech' lze mluvit [ ... ] nikoliv jako o 

konstitutivním prvku specificky rozvíjené ,dvorské kultury', ale jako o sedimentech, které sice patrně za 

svůj vznik dvorskému prostředí vděčí, ale v novém prostředí přežívají již jako součást příběhu, nikoli jako 

prostředek identifikace se společensko-kulturně vymezeným dvorským kontextem." (s. 65-66) V tomto 

duchu následně zkoumá, jak český vzdělavatel "naložil s některými základními pojmy, jichž autor 

německého ,Laurina' využívá k aktivaci literárního kontextu" - s pojmy aventiure, mrere a některými 

označeními hrdinské a dvorské society. Analýza staročeských výrazů div, novina, rek, hrdina, rytieř a 

tovaři.í: jako ekvivalentů německých výrazů jasně konotovaných dvorským kontextem by vyžadovala 

zevrubnější lingvistickou analýzu relevantních staročeských památek 13. a 14. století; tento úkol, jehož si je 

diplomant sám vědom, však překračuje rámec předkládané práce. Diplomant na četných příkladech 

přesvědčivě dokládá, že literární kontext, na který byly tyto pojmy vázány v orginále, v ,Jetříchovi' ustupuje 

do pozadí, a "do popředí vystupuje naopak potenciál ohromit posluchače", obsažený již v předloze (s. 74). 

V důsledku toho si pak klade nutnou otázku: "Jestliže se [ ... ] z českého zpracování německého ,Laurina' 

ztrácejí prvky odkazující na kontext německé literatury, které se svým kulturním a metaliterárním 

zakotvením drží příběh ,Laurina' pohromadě [ ... ], co je potom tmelem českého ,Jetřicha'?" (s. 76) V 

následující podkapitole rozpracovává svou tezi, že dominantní tvůrčí metodou českého vzdělavatele je 

dramatizace. (Vzhledem k tomu, že je tento termín zatížen významy z kontextu divadelního a evokuje 

poněkud jiné kvality, než které má diplomant ve vztahu k staročeskému eposu na mysli, bylo by snad 

vhodnější hledat termín méně zatížený: nicméně definice popisovaného fenoménu je zde jednoznačná a pro 
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potřeby této práce rozhodně postačující.) Dramatizace podle diplomanta probíhá na třech rovinách: na 

rovině jednotlivých scén, celého vyprávění a rovině textově-pragmatické; dosahováno je jí zvýrazněnou 

dialogičností, amplifikací potenciálu daného předlohou, anticipací, prolínáním perspektiv vypravěče a 

postava komunikací vypravěče s recipientem (s. 81). Výsledkem takovýchto postupů podle diplomanta je, 

že zatímco pro německou předlohu je určující děj, je v případě českého zpracování určující dění. Rytířské 

prostředí v ,Jetřichovi' pak "není nutně ,importem dvorské kultury' či naopak polemikou s ní" (jak 

protichůdně tvrdilo dosavadní bádání): "Spíš se jeví jako jeden z tehdy dostupných zdrojů fantastična, tedy 

jako jeden z prvků zábavnosti této literatury." (Kategorie zábavnosti by na tomto místě vyžadovala 

zevrubnější argumentaci, snad i proto, jak automaticky - a bez konkrétnějšího vymezení - bývá 

konstantována pro staročeskou literaturu konce 14. století. ) Rytířství v ,J etřichu Berúnském' tak podle Jana 

Hona není "tématem, nýbrž kulisou" (s. 82). Kromě jiného i kulisou pro realizaci didaktického záměru: 

Poslední podkapitola je tak věnována analýze ,Jetřicha' jako exempla namířeného proti pychu a nevěře. Na 

rozdílech v zacházení s těmito dvěma fenomény v německém a českém textu diplomant ukazuje, jak má 

český vzdělavatel potřebu průběžně poukazovat na morální charakter líčeného z perspektivy těchto dvou 

fenoménů. Spatřuje v tom jistou nedůvěru českého zpracovatele "v to, že by příběh mohl promlouvat sám 

sebou, což je značnou měrou dáno ztrátou recepčních předpokladů předlohy". I v této souvislosti poukazuje 

na posun od epické linearity směrem k dramatickému dění hic et mmc jako základnímu tvůrčímu principu 

staročeského ,Jetřicha'. 

V závěrečné kapitole se diplomant vrací ke své (a PRAžÁKOVĚ) tezi, "že by české zpracování 

,Jetřicha' mohlo v nějaké formě předcházet ,Dalimilově kronice"'. V návaznosti na JANA LEHÁRA usiluje o 

postižení vztahu ,Dalimila' k dvorské kultuře, k cizím literárním látkám a literární fikcionalitě, aby zjistil, 

měla-li ,Dalimilova kronika' implicitní předpoklady pro eventuelní (byt' nepřiznanou) recepci dvorské 

epiky, a tedy i staročeského ,Jetřicha'. Podstatné jsou především postřehy k Dalimilově "naprosté absenci 

smyslu pro fikcionální vyprávění": Diplomant ukazuje, že ,Dalimil' "patrně nemá receptory pro fikcionální 

vyprávění, přestože s ním byl konfrontován" (s. 101), a že "předmětem kritiky se u něj nemůže stát 

vyprávění, nýbrž pouze vyprávěné" (s. 93). Otázka navázání na potenciální cizí látky (tedy i na ,Jindřicha') 

je proto podle diplomanta smysluplná jen jako "pátrání po implicitních shodách na rovině naratologické, 

případně na rovině didaxe plynoucí z vyprávění" (s. 94). Takové shody diplomant skutečně nachází a 

dokládá; nejedná se však - jak sám přiznává - o přímé odkazy, nýbrž jen narativní a motivické paralely a 

paralely ve ztvárnění didaxe. Některé z těchto strukturních paralel mezi ,Dalimilem' a ,Jetřichem' jsou 

pozoruhodné především tím, že odhalují narativní modifikace jediné Dalimilovy doložené předlohy -

Kosmovy ,Kroniky české'. Ty jsou podle diplomanta zcela v souladu s Dalimilovým programem vytyčeným 

v prologu kroniky a ukazují, jak ",Dalimil' poučení vyplývající z cizího příběhu přenáší na domácí látku" (s. 

99). Všechny předložené indicie mohou podle diplomanta svědčit pro to, že ,Jetřich Berúnský' mohl být 

adaptován do češtiny již před ,Dalimilovou kronikou', na přelomu 13. a 14. století. Třebaže připouští, že 

paralely mezi oběma texty mohly vzniknout i cestou od ,Dalimila' k ,Jetřichovi', kloní se k opačné variantě: 

Argumentem je mu opět recepční hledisko a úvahy z dřívějších kapitol o fikcionalitě a metaliterárním 
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vědomí 12. a 13. století. Původní překlad ,1etřicha' z přelomu 13. a 14. století by podle této argumentace z 

dů vodu nepřítomnosti adekvátního publika zanikl ve světle ,Dalimila' a jeho "hrdinskoepického poj etí 

literatury", recipujícího jak ,1etřicha', tak i další německé epické látky (ať už v překladu, či původním 

jazyce). V důsledku kulturně-společenských proměn by pak nové "literárně-receptivní předpoklady" ve 14. 

století umožnily přepracování látky do podoby zábavně-didaktického čtení, dochované dodnes. Tato 

hypotéza vyvolává přirozeně řadu otázek: Kdo by měl v Čechách přelomu 13. a 14. století zájem na převodu 

německých látek do češtiny? Kdo by byl takového počinu schopen? Jakou cestou se vůbec dostávaly 

německé látky do Čech a jak se k nim byl mohl dostat ,Dalimil'? Pokud zde hrál roli pražský dvůr (na němž, 

jak známo, působili ve 13. století němečtí básníci), proč byly v dochované české adaptaci eliminovány 

veškeré "signály dvorskosti", jak bylo ukázáno? Je-li tato eliminace až výsledkem pozdního přepracování, 

pak to znamená, že východiskem dochovaného textu nebyl text německý, nýbrž český, a veškeré závěry 

předložené v této práci pozbývají platnosti. Pokud naopak toto nové přepracování představuje nový překlad 

z němčiny, zůstávají otázky po důvodu přítomnosti formálních a lexikálních archaismů nadále 

nezodpovězené a tázání se točí v kruhu ... Na otázku, zda se při vzniku staročeského ,1etřicha' jednalo o 

užití vícera předloh, o paralelní práci několika překladatelů, o vícero přepracování původní české adaptace 

či dva izolované překladatelské akty tak diplomantovy analýzy jednoznačnou odpověď nedávají. Ale ani 

nemohou. Překážkou zevrubnějších analýz je absence zásadních studií ke kulturnímu životu v Čechách 

přelomu 13. a 14. století, komparativních lingvistických analýz nejstarších staročeských památek apod. 

Zhostit se těchto úkolů daleko překračuje rámec diplomové práce, ba je nad síly jednotlivce. Toho si je 

diplomant vědom; přesto dokázal vyzískat z analyzovaného materiálu obdivuhodné množství přesvědčivých 

závěru a hypotéz, jež jsou velkou výzvou české literární medievistice. 

Sérií otázek poslední kapitola, sebeironicky nazvaná "spekulativní výhled", stejně jako celá diplomová 

práce končí. Pojmenovává zároveň řadu úkolů, jež budou muset být splněny, než bude možno dát definitivní 

odpověď na otázku vzniku staročeského Jetňcha a dalších textů staročeské hrdinské epiky. Pevně doufám, 

že se jich diplomant zhostí ve své plánované disertaci. K ní a další vědecké práci prokázal předloženou 

diplomovou prací všechny předpoklady. Sečtělost, bezpečná orientace v aktuálních oborových diskusích a 

metodologických přístupech a schopnost jejich adekvátní aplikace na analyzovanou látku, zralý kritický 

úsudek a otevřený, nepředpojatý přístup k stávajícím tezím a faktům, stejně jako kritické promýšlení a 

zpochybňování vlastních závěru přispívají k nesporné kvalitě této diplomové práce, jež je intelektuální 

výzvou a nutí k spolu-myšlení. 

Navrhuji, aby práce byla ohodnocena známkou výborně. I 

Jddl =~=-
Dr. Lenka J4:dkOVá 

Freiburg im Breisgau, 29. srpna 2008 


