
Oponentský posudek doktorské práce 

Mgr. Kateřina Plotzová, Vývoj obrazu hrdinky ve francouzských románech XIL a XIIL 
století, FF UK Praha 2009, 167 s. 

Autorčin zájem o starou francouzskou literaturu zaslouží ocenit ze dvou důvodů. Tím 
prvním je samo bohatství starofrancouzského písemnictví, dnes ležící poněkud stranou zájmu, 
tím druhým jsou jazykové a kulturní obtíže, které je nutno při studiu překonávat. K uchopení 
starofrancouzských literárních pokladů je třeba sumy znalostí k náležité orientaci v kulturní 
situaci středověku. Je také třeba opatrnosti při posuzování většinou kusých informací. Stará díla 
nelze číst a analyzovat stejně jako ta současná, ale zároveň je obtížné necítit jejich nadčasovou 
přítomnost a neaktualizovat si je. 

U rozboru textů, které si Kateřina Plotzová vybrala, je například nezbytné velice opatrně 
rozkrývat významové vrstvy podílející se na utváření jak jednotlivých postav, tak jejich 
konfigurací. U artušovského cyklu a keltské tematiky musíme počítat s keltským mytologickým 
substrátem. Další vrstvou jsou kurtoazní topická schémata tvořící svébytný kód. Například při 
popisu vznikající lásky je to motiv pohledu jako šípu pronikajícího očima do srdce, je to 
i motivický trs spojený s váháním milenců neodvažujících se vyznat svou lásku druhému apod. 
Je někdy svízelné odlišit a náležitě zhodnotit podíl autorské originality při ztvárnění situací, které 
jsou svým způsobem ritualizovány - výzvy k souboji, přijetí rytíře dvornou dívkou. Vedle 
kurtoazního kódu je třeba zvažovat vlivy náboženských představ, a to nejen případný vliv 
katarské hereze, ale i takové souvislosti, jako je vznik mariánského kultu či jako jsou dobová 
reformní hnutí (cistrerciácká spiritualita, rytířské řády apod.). Autorka práce tyto okolnosti 
ostatně několikrát zmiňuje. Další vrstvu pak představují širší dějinné souvislosti - společenské 

zvyklosti, kulturní politika dvorů, vztahy mezi tvůrci a jejich mecenáši apod. Jak nesnadné je 
někdy tyto činitele zvážit, ukazuje příklad Ginevry. V Lancelotovi, kde je vázanost na keltský 
mytologický substrát silnější, má tato královna zcela jinou úlohu a jedná jinak než v Cligesovi, 
kde měl Chrétien de Troyes "volnější" ruku (vzhledem ke keltskému mytologickému substrátu) 
a kde také královnu zapojil do jiné konfigurace postav a určil jí jiný význam. Kterou Ginevru 
tedy vzít za hrdinku? Který z obrazů postavě přisoudit? Na čem vystavět případnou 

charakterologii? 
Co platí o "různočtení" téže postavy ve dvou různých dílech (a může se nám zdát divné, 

že autor tak skvělý jako Chrétien de Troyes na takové diskrepance nedbal, proč asi?), platí 
rovněž v rámci jednoho textu. Sama Kateřina Plotzová postupně charakterizuje Izoldu jako ženu 
pokryteckou a sobeckou (s. 25), ženu oddaně milující (s. 27), vypočítavou cizoložnici, panovnici 
podvádějící manžela, ženu bojující se svým svědomím i "skutečnou hrdinku lásky" (s. 32). 
Podobně je tomu v případě Lunette a Laudine v románě Erec et Enide: například Laudine se zde 
mění z milující manželky v zodpovědnou vládkyni svolující pro dobro království ke sňatku 
s "vrahem" svého muže, než se projeví jako suverénní paní odsuzující svého nového manžela 
k vyhnanství, a poté, co ho přijme zpět, jako vášnivá milenka. Potíž není v konstatované 
různosti, ale v tom, že Kateřina Plotzová "čte" středověké postavy prismatem románové 
charakterologie 19. a 20. století, vidí je přečasto jako novověké paní Bovaryové, ba s jistým 
romantizujícím, sentimentálním zabarvením (,její srdce však patřilo pouze Tristanovi", s. 27; 
"Izolda prohrála poslední boj se svým svědomím a o své vůli se vrhla do náruče svého milého 
[ ... ]byla tedy skutečnou hrdinkou lásky, která pro ni znamenal hodnotu nejvyšší, vyšší než sám 
život", s. 32). Nic proti takovému čtení. Přesto je vhodné si položit problém kontextu díla 
a "funkce" postav v rámci příběhu. Jinak řečeno, je nutno obrátit perspektivu a nepovažovat 
postavu za východisko příběhu, ale také za prvek, který plní jistou významotvornou úlohu 
v konstrukci textu. 

Vedle kontextu díla je záhodno pečlivě zvážit podíl kulturních zvyklostí, jejichž součástí 
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jsou i "básnické rituály" středověké topiky- poeterie. I zde je jednání postav podřízeno "vyšší 
instanci", v tomto případě svébytnému tematologickému kódu. Za příklad poslouží scéna váhání 
milenců, kteří se neodvažují jeden druhému odhalit svůj cit. Scéna, kde se Cliges zdráhá vyslovit 
svou lásku před Fénice (s. 44), mohla být porovnána s podobnou situací mezi Jaufrém 
a Brunissen (s. 118) z románu Jaufré a rozhodně měla být porovnána s podobnou pasáží 
z Cligese, kde citový zmatek Alexandra a Soredamor a Ginevřina neschopnost jejich vzájemný 
cit správně interpretovat jsou zasazeny do dějového rámce plavby po moři (vv. 488 a n.). Zcela 
se nabízí porovnání brilantní rétorické hry se slovy- amer (ve významu "hořký" i "milovat"), la 
mer, l 'amour, s rétorickými paradoxy charakterizujícími váhání Cligesovo, které Kateřina 

Plotzová cituje. Navíc je tu kontrastní paralela mezi váháním ženské postavy Soredamor, která se 
neodvažuje přiznat si svůj cit (vv. 468-523) a váháním Cligesovým. Uvědomění si těchto 

ritualizovaných postupů pomůže nejen lépe interpretovat text, ale možná také trefněji ocenit 
originalitu tvůrce a jeho schopnost jemné hry významů při ztvárnění nitemé duševní scénografie. 

Přidržme se i v dalším Cligese. Ukazuje totiž, jak důležité je vzít v úvahu kontext celého 
díla, abychom lépe vystihli úlohu a povahu jedné hrdinky, v tomto případě Fénice. Román, 
pravda, prezentuje jistou typologii lásky, ale nejen to: je také pokusem propojit svět západu 
a východu, Artušova království a Byzance, rytířství a antiky, klade si otázku translatio imperii 
a translatio studii. Je to vlastně dvojromán: v první části, která se odehrává v Artušově 
království, kam se z Byzance vydá Alexandre, aby poznal pravé rytířství, je ústředním tématem 
vztah mezi byzantským rytířem a Gauvainovou sestrou Soredamor; teprve ve druhé části 

vystupují jejich syn Cliges, strýc Alis, císařova dcera Fénice a objevuje se zápletka konstruovaná 
v kontrastu s příběhem Tristana a Izoldy. Znamená to, že postavu Fénice je nutno dát do 
souvislosti se Soredamor (včetně sluneční symboliky záře, vlasů apod.), že je třeba porovnat 
konfiguraci Alexandre-Soredamor -Ginevra-Gauvain s konfigurací Cliges-F énice-Thessala-Alis, 
dříve než se rozvine porovnání s postavami Tristana a Izoldy. Dodejme, že obdobně bylo třeba 
postupovat v případě Lancelota, kde je úloha Ginevry silně podmíněna "ritualizovanou" 
konfigurací Artuš-Ginevra-Keu-Gauvain, ale také (Ginevra)-Gauvain-Lancelot-Méléagan, do 
nichž se navíc výrazně promítá keltský mytologický substrát. 

Budiž zdůrazněno, že Kateřina Plotzová je si těchto souvislostí vědoma, neboť je 
zmiňuje. To je bezpochyby veliký klad práce. Co není dotaženo do konce, je propojenost 
takových úvah s ostatními komponenty, které ovlivňují význam ženských postav. 

Máme tedy co činit s jistým zjednodušením pohledu na ženské hrdinky. Toto 
zjednodušení je obecnějšího rázu a někdy někdy vede k argumentační zkratům. Upozorním na 
jeden. Na s. 30 se rozvíjí přirovnání Tristana předstírajícího malomocenství k Jidášovi, lépe 
řečeno k zahánění masky Jidáše velikonočními klapačníky na Uherskohradišťsku. Je-li řeč 

o Jidášově zradě Krista, znamená to snad, že Tristan by byl Jidášem krále Marka a ten pak 
představoval Krista? A kdyby čtenář přijal tuto myšlenku, musel by si položit otázku proč 
v jednom případě drží klapačku malomocný Tristan (Jidáš) a ve druhém případě klapačníci 
vyhánějící zlo (Jidáše). Se zjednodušením v přístupu k trakované látce možná souvisejí 
nepřesnosti ve vyjadřování a formulacích, například ve větě "Dáma v kurtoazní literatuře 

představuje Lásku a spojení s Bohem, ztělesňuje myšlenku, že Láska je Bůh. Flamenca stojí na 
konci řady, znamená dokonalou jednotu Dámy, Lásky a Boha." (s. 151 ). Jistě je vhodné hovořit 
o božství, o lásce vedoucí k Bohu, nikoli snad tvrdit, že Láska je Bůh (ač opačně to v křesťanské 
věrouce platí) nebo že Láska, Dáma, Bůh (a Flamenca) jedno jsou. 

Podobných zjednodušujících argumentací je vícero. Upozorním na jedno koncepční 
zjednodušení, které se vine od úvodu přes traktování okcitánských románů Jaufré a Flamenca po 
závěr. Týká se pohledu na katarství : "Na rozdíl od severu Francie vládla v zemích jazyka ďoc 
básnická svoboda a intelektuální nonkonformita. [ ... ].Jejich poezie [tj. trubadúrů] se vyznačovala 
bezmeznou důvěrou v člověka takového, jak ho stvořila příroda. Jejich morálka, ovlivněná 
katarstvím, se zakládala na lásce jako jediné přirozené ctnosti člověka, tělesnou stránku 
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nevyjímaje." (s. 9) Toto vidění katarské hereze se pak rozvine v interpretaci Flamenky od s. 127. 
Kateřina Plotzová zná referenční práci Denise de Rougemont, příhodně se na ni několikrát 
odvolává. Ví tedy, že otázka katarství je značně komplikovaná, zejména co se týče jeho vlivu na 
literární projevy a význam lásky, kde ústředním bodem je hypotetické ztotožnění Paní s Božskou 
Moudrostí (Pistis Sofia). Až sem se ovšem autorka ve svých komentářích neodvážila a je to 
škoda, protože pak by mohla ukázat, jak tato gnostická hypotéza posouvá interpretaci erotiky, 
tělesnosti, přirozenosti do jiné dimenze. Nevzít to v úvahu totiž znamená vystavit se výkladové 
kontradikci, jako je tomu na s. 129 a n .. Jedním dechem se zde hovoří o tělesné lásce a o askezi 
"dokonalých". Vzniká dojem, že Flamenčino milování je projevem asketické pohlavní 
zdrženlivosti a výrazy jako "přirozenost" dostávají patrně nepatřičný význam. Podobné, ovšem 
jinak formulované zjednodušení najdeme v zaveru, jenž staví do protikladu 
"volnomyšlenkářský" katarský jih s jeho přirozenou láskou (co ale znamená taková přirozenost? 
viz výše) a katolický prudérní sever, zatížený vědomím hříšnosti. V této souvislosti si kladu 
otázku, proč Rougemontův L 'Amour et l 'Occident nepodnítil autorku k hlubší reflexi 
o Tristanovi a Izoldě či k úvahám o vztahu mezi erotem (či amour pas si on) a agapé: zde by se 
totiž nabízela cesta například k postižení sváru mezi oběma aspekty lásky, a to i u prací 
Chrétiena de Troyes (viz jeho odkaz na sv. Pavla, citovaný na s. 55). Ba právě různočtení tohoto 
autora by mohlo přispět k polemice s Rougemontem a jeho tristanovským komplexem. Nicméně 
- a to budiž závěr této digrese - otázka projevu katarské hereze v literatuře je značně 
komplikovaná už proto, že katarství známe jen zprostředkovaně. Z posledních autoritativních 
prací uveďme monografii Davida Zbírala Největší hereze: dualismus, učenecká vyprávění o 
katarství a budování křesťanské Evropy od (Argo 2007). 

K Flamence a tématu žárlivosti, střežené ženy a jejího úniku za pravou láskou dodejme, 
že se nejedná o námět výlučně okcitánský (viz s. 125), ale že i zde najdeme "bretaňské" paralely 
v langue ďo'il, např. Yonec Marie de France, kde je zcela patrný i keltský mytologický substrát, 
dokonce v "čistší" podobě (milenec vlétající v podobě ptáka do okna milé, milencovo smrtelné 
zranění o mříže okna) než v případě lásek Ginevry a Lancelota. 

K závěrečnému shrnutí v Části III: najdeme zde v koncentrované podobě některé 
nedostatky práce. Začnu poukazem na nepatřičnou aktualizaci, kterou nejlépe vystihuje věta: 
"Flamenca tak vyhrála boj, který začala Izolda, jež chtěla také svobodně žít svou lásku." (s. 151 ). 
Pomiňme "politizaci" výrazu ("vyhrát" a "boj" tam, kde by stačilo "úsilí") a soustřeďme se na 
romantické pojetí hrdinek bojujících za svůj cit a svobodnou životní volbu. Do autorčina výkladu 
-text po textu- se promítá představa pokroku, tedy nikoli vývoje jako proměny, ale jako změny 
k lepšímu. Co ale taková změna znamená a čeho se týká obraz postavy? Mimoliterámí 
skutečnosti? Budiž. Ale jaký by to mělo smysl pro literaturu? Znamenalo by to například, že 
Flamenca by byla esteticky kvalitnější román než Tristan a Izolda? Zdá se, jako by zmíněná 
aktualizace souvisela mimo jiné s nedostatečným ohledem k estetické podstatě literatury. A tento · 
nedostatek pak souvisel se zjednodušujícím "čtením" analyzovaných děl. 

Práce je psána kultivovanou češtinou v modernější variantě, která se staromilci, jako je 
oponent, ne vždy zamlouvá (koncovky -í ve 3. os. pl. u sloves typu sázejí; tvary jako 
"vydobyje", s. 125). Spíše než tyto morfologické různice svědčí o kvalitě vyjadřování plynulá 
syntax. Je také nutno ocenit, že Kateřina Plotzová se musela potýkat s překlady 
starofrancouzských textů. Ne vždy s ní (nebo s jejími překladatelskými referencemi) souhlasím. 
Např. na s. 15 "Sa mort queroit: cil s'en garda"- Muž chtěl svou smrt. Tristan jí unikl", asi lépe 
"Muž chtěl jeho [Tristanovu] smrt a ten jí unikl."; s. 31: "Ysolt en est tout ennuée, Regarde le 
cum irée"- "nepříčetná" a "vzteklá" (příliš expresivní?); s. 53: "San et biauté"- "Inteligence, 
krása" -lépe "úsudek" (slovo "inteligence" se objevuje v překladech jinde, jako by překladatelka 
právě tuto hodnotu ctila nade vše, více než "rozvahu", "porozumění" apod.); s. 128: "Et amet 
clergue e gen laiga" - "miloval kleriky a povídky''??? 
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Je v povaze oponentských posudků, že se soustřeďují k výtkám. Tak je tomu i v tomto 
případě. A však byla by chyba nepřipomenout klady. Vidím je především v práci se 
starofrancouzskými texty, které předkladatelka interpretovala z originálů. Tuto hřivnu zaslouží 
vyzvednout. Druhým kladem je faktografická práce, kterou dokladuje bibliografie, a nutnost 
postihnout kulturní kontext i rozdílný myšlenkový a pocitový svět. Práci je jistě možno mnohé 
vytnout - a právě jsem tak učinil - ale rozhodně jí nelze upřít správné směřování, které se 
projevuje náležitými dílčími postřehy. Ty se mohou stát výchozím bodem plodné diskuse. Proto 
doporučuji práci k obhajobě. 

:;,~~ 

V Brně 20. června 2009 
.-- .· . ~-:Y r~~~ 

t/c(. -- ·. / 
. / / . (.___--

pr9f. Petr Kyloušek 
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