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Disertační práce Ivlgr. Zdeňka'Valentv le věnována dvělna ve své době velmi 
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význall1nÝln, ale dnes v povědolní širší kulturní veřejnosti télněř zapOll1enutýln 
oředstavitelůlll českého a lužickosrbského kulturního života~Lužickém,u Srbovi Arnoštu 
A / 
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Zájem o lužickosrbskou probletnatiku má v našem kulturním prostředí hluboké 
kořeny. Na Lužické Srby se II nás od dob národního obrození hledělo jako na nejzápadnější 
do té doby živou V)!SPU Slovanů, s jejíž existenci bylo spojeno zachování slovanské identity 
"v lllOři nělneckého živlu'~. Tento pohled a postoj lněl jistě svá úskalí, sváděl k 
zjednodušujícím závěrům o ~~zlýchNěmcich'" a "dobrých Slovanech~'. Ve své době byl v·šak 
přijímán celkeln obecně, a to ještě na přelolnu 19. a 20. století, jak o tOlTI mimo jiné svědčí 
dnes také již téměř zapOlnenutá báseň J. Vrchlického "Srbilm Lužickýln", z níž si pro 
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ten ostrov!JliVI1] cizi.! Dva bohal~yli klnen ten pOl~oirl~ii .. l?'eL!; otr'll - l.1ěiiictvi to ]J1';:ebohaté, Ll 
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naše pýcha, byt neznal svět nás, že se k sobě ználnef že vbne, všeln nánl jaro v ňadra áýchá, 
že v src/cích vlastních spásu svoji n'lál1'le/Necht' oráčův pot čeká 1"1'lnohá lícha, pl";ec tato 
naáěje nás neoklallle, že 1.11nlčován, tupen, v jar/no skován, káe jednou stál, zas óude státi 
(Slovan. (Citováno podle vydáni J . Vrchlický, lvl)/th}" S"elské bala(1y, lvlá v/a,\'t, Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955, s. 489.) O větší objektivitu 
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V prúběhu dalších desetiletí byl však z~jem o lužickosrbskou problematiku již spíše jen 
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součást evropské kulturní politiky, jež si je vědolna důsledků, k nimž by vedl zánik jazyka a 
kultur lnalých etnik Ude o jakési "ohrožené druhy"), ale ekonolnické tlaky vykonávají své a 
situace je zase jinak složitá. 

Navíc dnes v českém prostředí ln.ezi mladými lidmi rozhodně nepatři zájelu o Ilužici 
a její probléluy k prioritáln. () to víc je nutné ocenit, že se v mladé badatelské generaci našel 
pracovník, kterétTIu je tato problematika nejen blízká a je ochoten si o ní "něco přečíst", ale 
jeho zájelll ho vede k bezprostřednim pralnenŮlTI, představovanÝlTI korespondenci A. Ivluky a 
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l1ezpracované a nevydané podobě" Proto za pr,.rní velký klad předložené disertace pokládám 
dp<:1 flt\/ rr--lllzVn~ <!f.rú/k'\/ h{li1,1n'" (,!. ·tr~. "fe'. tl\Ú-·h n' a'· rl r,'"·U'. "'kr'l\p'" -i ~,'i(j IClhO·\1 jk/o"·rp~n{\na1p:hlll \l i'\p..;;;:k'<y'r{"'·11, i 
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utřídění a t1m vlastně připravujeho edice. 
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Práce Zdeňka Valenty je nezvykle rozsáhlá, svázaná ve třech knihách, jež představuje 
svazek Č. 1 a svazek Č. 2 a .. b.Tato okolnost 1e dána Drávě charakterenl zDraeováv~aného 
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tématu. Svazek Č. 1 představuje jádro disertace. Svazky č. 2 a,b obsahují korespondenci v 
lužické srbštině a její česk~v' kOlnentovanv obsah. V daném ořípadě však neide pouze o 

eJ .... ,.J "'" ... ,1:_ .,.J,t. 

"přilohy'~, ale nedílnou součást disertace, jež by však popřípadě nohla být i salna podána jako 
salnostatná dise11ačnípráce~ protože bv odpovídala iedné z rnožností pro dis{~11ace 

..&.. - _a. .........&.. ~ -L 

stanovených, tj, "příprava edice korespondence". A to autor proti svélnll původnímu záměru 
v disertaci zpracoval jen první období korespondence, jež jako celek obsáhla pIlI století. 

V'e vstupní stati svazku 1 doktorand charakterizt~je práci, její obsah a členění a 
zdůvodňuje OlnezenÍ zálnlu na koresnondenci z iet 1885-1896. Následuií nřitněřeně obsáhlé 

..,J J...!... J . .t.. 
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lnedailonv ll).. Cerného a ",-Al.. l'Aukv" které čtenáře oráce rámcově seznánlÍ s oběnla 
.,.~ "",' .? .N. 

protagonist-ý dříve;; než s nilnj vstoupí do kontaktu prostřednictvím. jejich obsáhlé, tematicky 
bl)hatE-~ ~ Hd~kv Hfn!.l\jp kl)1"P~fl{\ftťipnč?' T~ 1{,,:jilfé\1F'*1ť1 lfif(\ř·rt'l~či () ~ňólptxAtl(:.k{d,h klíltúmi(~h 1 
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pra.covitosti i osobnich problémech a strádáních. 
Dvanáct let korespondence, zachycených v disertaci, je rozděieno do čtyř dílčích 

životních etap: 1. Navázáni korespondenčních kontaktů; 2.Prvni osobní setkání a na ně 
navazující etapa do Všeobecné zelnské výstavy v Praze v L 1891; 3. Období jubilejní 
v)Jstavy, ohlasů na ni a připravy výstavy saskéhořelnesla a uměleckého průmyslu v 
Drážd'anech v r. 1896; 4. Drážd::anská výstava a ohlasy na ni. l'omu také odpovídají čtyři 
zásadní kapitoly práce (v disertaci oddíly 3, 4, 5, ó), z nichž nejrozsáhlejší, nejpřínosnější, 
doplňující a l(origl~iící již známé skutečnosti je především oddíl pátý, věnovaný epoše od 
pražské po drážd'anskou výstavu. Ivíaterjál v korespondenci obsažený umožnil zaplnit někrterá 
dosud bílá místa nelen ze života obou nrotaQonistů. ale i národního lužického hnutí vůbec a 
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ieho ohlasu na české kulturní scéně. 'raké autorovi nráce Z. Valentovi dallnožnost unřesnit 
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některé vývody jiných badatelů, jak se tradovaly po léta. v odborné literatuře. 
Práce s autentickými, většinou dosud nev1rdau)Tmi texty je tak největším přínoseln 

disertace, Oceňuji autorův přístup k zkoull1anélllu ll1ateriálu, z jedné strany objektivní a 
nezaujatý., přísně vědecký., z druhé stranv prozrazulÍcí osobní zainteresovanost., hluboký 
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vhled do probletnatiky a i obdlv k občIna "buditelůtn"", 
Práce s rukopisným nlateriálC1TI, přes jedno a čtvrt stolethn starým~ navlc v cizínl 

jazyce, jistě není jednoduchá sam.a o sobě. Jak autor připo111íná, kOlnplikoval ji i fak'i přece 
jen ne úplně dokonalé znalosti lužické srbštiny u AA. L;erného a snahy o obohaceni ro.dného 
.; oz,rka u1ac+nl' l'n1 nO-';Toi"'a·nr II Fílnlnna· ,A1\A·"l,1rv l\.T~:nrlj" r- 0 0 0 10. nf k· or,::.l.~1"'l/"\nrl~1"lCt:::tt.n~,(.:lJ.Ao1·0'f;n.·;p. 
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odhlédnout a podat ob·jektivni vědecký ,rýklad" vvzaduHciHnou stylovou rovinuiazvka. l"ze . .ll,.... ....-.".... _ .. ~.,J'." ... , .... 

konstatovat, že se lnu to pada.řilo7 předevŠÍln ve svaz;ku Č, I, ktcr)' je jád .. rem, disertace. 
V komentovaném výkladu dopisů ve svazku Č. 2 se vzácně najde nepřesná nebo 

nejednoznačná tornlulace. Uved'nle příklad: v 2a s. 20 se např. konstatuje: "Černý reaguje na 
v 
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dozvěděl, že nakladatel Otto nestojí o jeho Illa-pn pro encyklopedii." Z této fOfrl1ulace 
vyplývá~ jakoby šlo o mapu Černého, , ale z p:ředthozich dopi~al vyplývá, že zřejlTI.ě v tótntó 
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v)rkladu je text v 2a s .. 40, 41, kde Černý píše, že by chtěl sám (rusky) vydávat-své lužické 
studie, ale "l'ola lTIÓj lninistr financo\'l je lni to zapo-w:jedzil". V., českém textu Zdeněk 
Valenta udává: <;';Chtěi tedy studievvdávat sánl a ruskv. ale J"eho IDlnlstr financ.í lnu to 
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zakázal. Protože lná lnálo peněžních prostředků, lnusel vydávání studií odložit." Pokud dobře 
chápu slnysl, jde právě o případ expresivity epistolárního stylu, ale v komentovaném výkladu 
už čtenář text prítnámě pochopí tak, že jde opravdu o 111ÍnÍstra financÍ, a zarazí ho až 
zál1neno ~~leho". Zde se tedy transpozice z jednoho stylu do druhého nerealizovala. Podobné 
..J'" ..r.. J ~ 

případy jsou však v práci vzácné a nikterak nesnižují její hodnotu, stejně jako velrrlivzácné 
nevykorigované překlepy, např. ve sv. 1 s. 7 ve shodě podnlětu s přísudkelTI, ve sv. 2a s. 25 
oluylenl uvedeno "slovenskému světu"místo "shlvanskému světu", Je jisté, že práce 
takového rozsahu se jednotlivýln n_edopati~el1jm snad ani vyll110ut nemůže. 

Autor disertace má dobrý přehled o literatuře télnatu, kterou vhodně cituje, popř. s ní 
poiemizuje nebo na základě korespondence upřesiíuje některé údaje. V poználnkách_ pod 
čarou ve sv. 2 a,b shrolnáždi1 nlnožstvÍ inforlnačního ll1ateriálu, který dokresluje v 
korespondenci zlníněné osoby a reálie. Pracnost disertace ie thn umocněna a znovu 

JL ... ..,. 

potvrzena. 
" 

Z našeho současného dobového kontextu a snall o zachování jazyka a kultur ll_alých 
národů (srov. např. zlniněný projekt "\x/itaj':', realizovaný v současné době v mateřských 
školách na území Lužice') DIvne .. že disertace Z. 'Vaientv ie ak"tuáiněišL než bv se mohlo na 

/Jl--' -" ,...1.,..1 J./ . .J 

první pohled zdát. Současně dokazuje, že každá doba měla své problémy, že vždy hodně 
záleželo na konkrétních lidech, jejich nasazení, obětavosti, zapálenosti pro věc. l\ právě 
osobní korespondence dvou v-yznatnnvch osobnostC lužických "buditelů"., to bezprostředně 

.a. .".".,. .• '., .r_a. 

ukazuje. 

Disertace l\tlgr. ZdeňkaV"aletlty je tedy SVQU původnosti, pracností, spoleWivostii 
aktuálnosti v nových dobových souvislostech po všech stránkách přínosná a průkopnická. 
Solňule všechny Dožadavkv na disertační oráce kladené a lnůže být vVchodískeln oro další 

--'o J "'" _J. J..! ""( .... f J. 

práci autora í lnateriálovou oporou pro jiné badatele. 

Navrhuji proto, aby byla vzata jako podklad pro obhajobu a po její úspěšné 
obhajobě byll\rlgr .. Z .. Valentovi udělen tituIPb.D .. 

17. října 2009 

Prof PhDr. Zdeňka I'rosterová, CSc. 
oponentka disertační práce 


