
Posudek na diplomovou práci Ladislava Futtery: 

Von Libussa zu Wlasta – von Vyšehrad zu Děvín: Sage von Libussa und von 

dem Mädchenkrieg in der Literatur des 19. Jahrhunderts 

 

Ladislav Futtera pokračuje ve svém výzkumu literární (a historiografické) 

reprezentace mytické české kněžny, kterou započal již v bakalářské práci Obraz 

českého dávnověku v krásné literatuře a historiografii 19. století, jež naprosto 

neběžně vyšla knižně a za níž dostal velmi příznivé ohodnocení univerzitní i 

odborné. Kandidátova skutečně rozsáhlá znalost primární literatury 

beletristické i historiografické, obeznámenost s relevantní literaturou 

odbornou, schopnost srozumitelně a nuancovaně vyložit komplikované a 

dynamické estetické, poetologické, axiologické procesy ve třech (čtyřech?) 

literaturách dvou jazyků (nepočítáme-li epizodní, ale důležitý pramen v latině – 

Bolzanovu báseň), je nepopiratelná a zasluhuje velký respekt a uznání.  

Vyzdvihuji rovněž kandidátovo velké nasazení pro téma (zvídavost, vytrvalost a 

trpělivost), schopnost klást si otázky, historicky číst, soustředěně přemýšlet a  

uvážlivě formulovat (předběžné) závěry.  

Tuto chválu – abych parafrázoval jednu nedávno přečtenou recenzi (nikoliv 

kandidátovy knihy) – jsem tu nepostavil hned na samotný začátek posudku jen 

kvůli tomu, aby kandidáta méně bolela kritika, která bude následovat. Ale pro 

to, abychom si nesporných kvalit předložené práce byli stále vědomi. 

Ladislav Futtera překonal dosavadní rozdělení a klasifikaci materiálu podle 

jazyka a provenience na rozdíl od bakalářské práce (s. 11). Tento záměr je velmi 

důležitý, překonává se tím poněkud mechanický (zažitý, pohodlný, tradiční) 

národně filologický způsob výkladu. Chronologii svého zkoumání posouvá 

směrem ke konci 19. století, resp. k roku 1886 a známému sporu o pravost RKZ 



(RZ vidí poprávu jako zásadní pramen pro českojazyčnou „libušskou beletrii)1. 

Velmi případně dekonstruuje dosavadní tezi Grausovu a Macurovu, podle nichž 

v českojazyčné literární reprezentaci se obraz Libuše schematicky řečeno 

monumentalizuje, zatímco v německojazyčné slovesnosti i nadále existuje na 

toto téma pluralita pohledů a hledisk. Kandidát nabízí svůj precizující pohled, 

narušující schematičnost naznačeného postupu, v zapojení německy psané 

literatury v českých zemích, jež k oné nesporné monumentalizaci 

nezanedbatelným přínosem též přispěla, a z jiné strany též dílčími 

intepretacemi „neortodoxních“ děl českojazyčné produkce. V obou případech 

by bylo možné jeho úvahy dále posílit a rozhojnit výkladem o překladatelské a 

publicistické recepci kupř. K. E. Eberta v českojazyčném prostředí2, anebo 

úvahami o libušském tématu v humoristické produkci (K. S. Šnajdr, nebo 

časopisecké provenience, např. u J. Nerudy)3. Do svých analýz přibírá (výborný 

nápad!) další téma „krakonošské“ / rýbrcoulské, shledává paralelnosti i 

odlišnosti jeho pojetí s tématem české kněžny, slouží mu jako jistý „rastr“. 

Při strukturaci práce se nicméně kandidátovi příliš nepodařilo propojit své 

výchozí teze s jednotlivými analýzami a závěrečným shrnutím (proč jsou obě 

jazykové verze netotožné?). Výkladu předsadil – nepříliš obratně 

pojmenovanou – část Synthese, kde shrnuje řadu poznatků, k nimž dochází až 

v části následující (Analyse), pak následuje (opět nejasné, proč?) část shrnující. 

Pak se nemůže ovšem vyhnout opakování celé řady fakt a tvrzení (např. kritika 

výchozí (Grausovy, Macurovy)  teze se opakuje v témže či parafrázovaním znění 

na s. 12, 15, 19 – totožné –15!, na s. 39 se reprodukují ty samé citáty ze s. 15 a 

                                                           
1 Tuto chronologii pak přece jen poněkud posunul až k vydání Jiráskových Starých pověstí českých (až 
1894), opomenuv z oblasti kulturněhistorické důležitý spisek Julia Lipperta Die tschechische Ursage, 
1889/90) a debatu s ním spojenou. 
2 Zde by mu posloužil též Drewsův soupis překladů německojazyčné slovesné produkce do češtiny; pak by 
poopravil svá tvrzení o neexistenci některých soudobých překladů Herdera (Fürstentafel byla přeložena 
již 1820 do Jungmannovy Slovesnosti od F. J. Svobody). 
3 Ještě jednou připomínám důležitost excerpce lexikálního materiálu v Příručním slovníku jazyka českého 
(https://bara.ujc.cas.cz/psjc/). 



19; nebo výklad o Palackého pojetí Libuše nebo Václava Hájka z Libočan, viz s. 

20, 47, 76–77, 88 aj.; nebo výklad o Musäus-ovi - takřka doslova na s. 23 a 25; 

nezmiňuju pasáže v ústřední kapitole). Znejasněná chronologie výkladu občas 

„skáče“  (na s. 87 je zmínka o RZ, pak o Meinertově Libussi ze začátku 19. 

století, pak hned zmiňuje kandidát Klarův almanach ze 40. let.  „Mezitím“ /tedy 

mezi lety 1804 a 1841???/ poté tvrdí, se názor na Libuši v beletrii „mění“, a jako 

příklad mu poslouží Fričovo drama, které je až z roku 1861!, kdy už Klar (jak sám 

kandidát v působivé zkratce končí) almanach nevydává. 

Nepřesvědčuje mě kandidátův výklad o „Struktur-Methodologie“ práce.  Ač 

nepléduju přitom „pro teorii kvůli teorii samotné“, domnívám se, že se zde 

neměl omezit jen na popis dosavadního bádání a struktury své práce, ale měl 

představit i svá teoretická východiska (Libuše jako téma kulturního transferu? 

téma pro narativní historickou/literární imaginaci?, obecně jako prubířské téma 

pro analýzu „historie“ a „fikce“?). Ač je kandidát historikem, omezuje se přitom 

jen jaksi mimochodem na dvě, tři práce (jež by mohl – sám bych volil spíše jiné 

– rovněž více zohlednit), a to Kutnarovu opožděně publikovanou monografii o 

obrozenském nacionalismu, Hrochovu periodizaci „národního obrození“ a 

Höhneův článek o bohemismu. Poněkud nepochopitelně stranou ponechal 

německojazyčnou produkci o „národním“ obrození (přinejmenším z hlediska 

tématu případnou monografii Lemberga o Meinertovi s důležitou myšlenkou 

„tří obrození“ či práce Seibtovy). Je rovněž škoda, že několikrát zmiňované 

Stammovo (původně napsané německy, poté česky přepracované V. Vávrou 

Haštalským) drama Libuše, kněžna česká aneb Založení Prahy (napsal též další, 

a sice Lorelei) nepodrobil – aspoň zprostředkovaně, přes četné dobové recenze 

(F. V. Jeřábek, J. Neruda aj.) – analýze (premiéra: Stavovské divadlo 8. 12. 1855; 

srov. rovněž z „německé strany“ negativní ohlas v Blätter für Literarische 



Unterhaltung 1856, s. 235; rozpačitá, ale ne negativní recenze Mikovcova 

v Lumíru 1855, s. 1148–1151; benefice 12. 7. 1863 v Prozatímním divadle).  

Za sporné pak považuji následující tvrzení, jež mohou být též součástí 

následující debaty: 

Je Palackého původní koncepce dějin skutečně etnická (s. 12)?; a s tím 

související další dotaz: znamená jeho proklamace „ich bin ein Böhme 

slawischen Stammes“, že se distancuje od myšlenky zemského patriotismu? 

Proč pak (podobně ještě 1868) zdůrazňuje, že je „Böhme“ (s. 37, totéž 85)? 

Lze skutečně tvrdit, že vliv RZ má dominantní vliv na zobrazení Libuše v době 

předbřeznové? Nepřevažoval tu nadále přece jen „vliv“ Hájkovy kroniky?  (s. 

19); a opět dotaz s tímto tázáním související: cenný citát z korespondence 

Čelakovského a Kamarýta ukazuje rezervovanost českojazyčných autorů 

k libušské látce coby pohádce; ale nerozumím, co kandidát chápe pod pojmem 

„pohádky“,  pověsti – bylo by třeba explicitně vysvětlit (s. 39). 

„Der rationalistische [sic!] Biedermaierbürger [sic!] hatte kein Interesse an 

Sagen und Mythen mehr“ (s. 85) – vždyť právě v době biedermeieru vznikly 

četné literární práce s libušským tématem (s důležitým motivem Libuše jako 

„matky“ národa, Prahy). Anebo: co kandidát chápe pod pojmem biedermeier? 

„Nicht nur die tschechische, sondern auch deutschböhmische Gesellschaft 

nationalisierte sich und suchte nach neuen Mustern in der gesamtdeutschen 

Kultur und Mythologie, zu der die böhmische Fürstin Libussa nicht mehr 

gehörte“ (70, týmiž slovy s. 87) – velké zjednodušení, snad formulační zkratka; 

německojazyční autoři/autorky usilovali přece i nadále o apropriace celé řady 

českých („böhmisch“) motivů, témat (zejména středověkých, např. Karel IV.), to 

kandidát velmi dobře ví! 

Nerozumím těmto formulacím: 



„Nicht nur die romantischen Vorstellungen über Böhmen, zu denen sich 

Brentano bekannte, sondern auch politische Situation führte zur neuen Welle 

des patriotischen Rückkehrs zur eigenen Prähistorie“ (s. 29; co je pro kandidáta 

„romantické“?) 

„Es wäre aber fehlerhaft, sie mit der aggressiven politischen Strömung des 

Pangermanismus, der sich nach der Gründung des Kaiserreiches verbreitete 

und nach der politischen und kulturellen Vereinheitlichung der Deutschen (d. h. 

auch derjenigen in der Habsburgermonarchie) strebte, zu identifizieren“) (s. 33; 

polemika s dosavadní interpretací; ale trochu zbytečná, Kaiserreich 

nepropagoval rozhodně pangermanismus) 

Celkový příznivý dojem z práce bohužel znehodnocuje poměrně velké množství 

jazykových (gramatických, lexikálních) a stylistických chyb, též četné 

bohemismy. Přičteme-li k této výtce i výše naznačené výhrady kompozičního 

charakteru, je zřejmé, že práce neprošla závěrečnou jazykovou redakcí 

(nevyjímaje vedoucího této práce, který četl a komentoval pouze ústřední 

kapitolu v češtině). 

 

Po zvážení všech těchto okolností navrhuji práci k obhajobě a navrhuji 

klasifikaci 

velmi dobře. 

 

V Praze, 22. ledna 2017 

PhDr. Václav Petrbok, PhD 


