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Diplomantka si vytkla za cíl porovnat díla středověké literatury, jež bývají stavěna do opo-

zice a byla s tímto záměrem už vytvořena, takže využívají obdobných prvků a prostředků, ale 
dávají jim odlišný smysl: jde především o díla vycházející z tristanovské legendy a proti nim jeden 
z románů Chrétiena de Troyes, Cligès. Ve starofrancouzské literatuře se žádné z podání příběhu o 
Tristanovi a Isoldě nedochovalo úplné (pokud se vůbec nějak uchovalo: Chrétienův Tristan se 
ztratil beze stopy), proto dělá diplomantka jakousi syntézu, bere v potaz dochované fragmenty a 
přihlíží také k staronorské verzi příběhu, jak je v současné francouzské medievistice obvyklé, pro-
tože jde o úplný „překlad“ původního románu Thomasova. Přihlíží také k staroněmeckým trista-
novským románům od Gottfrieda ze Štrasburku a Eilharta z Obergu. 

Příběh Tristana a Isoldy, jakož i Cligès se jednak dynamickým způsobem vyrovnávají 
s kurtoazní doktrínou, se kterou zároveň v jistých ohledech implicitně polemizují (Chrétien), ne-
bo ji dokonce porušují (Tristan). Jako výrazný společný rys lze stanovit také užití kouzelných ná-
pojů, a mj. právě v tomto prvku se opozice obou příběhů dobře projevuje; vedle toho také záplet-
ka v milostném trojúhelníku. I když milostný trojúhelník v třetím analyzovaném příběhu chybí, 
rozhodla se autorka do svého rozboru zahrnout také veršovanou povídku z produkce okcitánské, 
Frayre de Joy e Sor de Plaser. Půdorys tohoto příběhu se spíš blíží příběhu o Šípkové Růžence, po-
dobně jako v předešlých příbězích jsou v něm však porušeny kurtoazní principy, a je využita 
kouzelná bylina (princip kouzelných nápojů je rovněž bylinný) k tomu, aby milovaná žena byla 
vysvobozena ze zdánlivé smrti (další souvislosti tohoto příběhu jsou nicméně velmi odlišné). 

Princip takové srovnávací analýzy je vcelku náležitý; pokud jde o zpracování, diplomantka 
se cítí lépe v podání literárněhistorické faktografie než v interpretaci. Faktografie je podána velmi 
přesně a lze ji ocenit. Nadbytek prostoru je nicméně věnován převyprávění, analýza sama je 
v podstatě v pořádku, ale poněkud kusá, klouže poněkud po povrchu věcí. Z toho plyne také 
značná míra redundance, opakování již vysloveného, v některých pasážích diplomantka také 
poměrně zbytečně opakuje základní učebnicové poznatky (např. shrnutí žánrů trobadorské poe-
zie). V analýze nakonec nic podstatného nechybí, mohla však být prohloubena. Když se například 
kurtoazní láska staví do opozice k manželství, přímo se nabízí úvaha o tom, zda by existence kou-
zelného nápoje nebyla z kurtoazního hlediska zvláštní, i kdyby byl použit ke svému původnímu 
účelu: měl přece vyvolat milostnou vášeň mezi manžely, což kurtoaznímu kodexu také neodpo-
vídá, ale paradoxně to rezonuje s Chrétienovými výhradami proti kurtoazii. Chrétienova polemika 
proti tristanovské legendě se ovšem týká anarchické podstaty touhy a narušení řádu, nechá-li se jí 
volné pole, a v tom je Chrétien zase blíž kurtoazii. Proto staví Chrétien svůj milostný trojúhelník 
odlišně, aby mohl být řád zachován, což diplomantka dobře vidí; nestačí ovšem jenom to, že 
panovník (v tomto případě byzantský císař Alis) neplní, k čemu se zavázal: i nehodný suzerén 
musí být respektován, takže jen z císařova porušeného slova by milostný vztah mezi Cligèsem a 
Fenicií legitimitu nezískal; císař však porušuje slovo v tom, co jeho legitimitu vytváří, protože 
původně je to uzurpátor, porušením slova přichází tedy i o status suzeréna, jímž je podle práva 
Cligès, a Cligès pak tento status také může právem převzít. Tuto analytickou jemnost diplomant-
ka nepostřehla. 

Úhrnem lze říci, že předvedený rozbor je v zásadě úplný, a přestože podle mého názoru 
nejde tak hluboko, jak by mohl, práci lze k obhajobě doporučit. 

Po formální stránce je ovšem velmi nepříjemné, že po celé délce textu se vyskytují slova 
spečená dohromady v důsledku chybějících mezer. Není mi úplně jasné, jak k tomu v počíta-
čovém zpracování textu může dojít, nicméně autorka si to měla během tisku kontrolovat, zjistit 
to a sazbu opravit. Pravopisné či jazykové chyby nejsou časté, a z valné části opět plynou z nedo-
statečné zpětné kontroly textu (např. neústrojné vazby nebo části vazeb, které jsou zjevně pozů-



statkem předchozích verzí). Nepříjemně překvapí také francouzské resumé na začátku, a to 
množstvím zcela elementárních prohřešků proti francouzštině, převážně bohemismů, kterých by 
se měl student zbavit už na střední škole (např. la plupart de textes n’a pas été conservée, cette chapitre, 
dernier partie, chaque des textes analysés, chyby v rodové shodě, v užití členů apod.). To by mělo mj. 
přispět k udělení nižšího klasifikačního stupně. 

 
 
 
 
 
 
 
       Doc. PhDr. Václav Jamek 
 
 
 
 
V Praze dne 7. září 2011 


