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Oponentský posudek 

 

Dvě středověké skladby o Alexandrovi Velikém, ve verzi německé a české, si vybrala Petra 

Rajterová jako studijní objekt k tomu, aby pronikla do hodnotové stupnice požadavků, které 

na sklonku 13. století kladlo politické „veřejné mínění“ na ideálního panovníka. Nebyl to úkol 

snadný hned z několika důvodů. Především jak o eposu Alexander Ulricha von Etzenbach, tak 

o staročeské Alexandreidě existuje sice bohatá, ale již tradičně rozporuplná literatura, která 

dnes již čítá na desítky titulů a orientace v ní nebývá vždy snadná. Navíc druhá skladba se 

nedochovala v kontinuální úplnosti, ale hned v několika zlomcích časově rozprostřených 

napříč několika staletími (asi 3450 veršů). Obě díla měla předobrazy, a to zejména 

v latinském alexandrovském zpracování od Gualtera Castellionského, případně dalších 

poměrně četných následovatelů. 

 Kromě metod vlastní historie bylo nezbytné víc než držet krok se „sousedními“ 

disciplínami, zejména s literární historií, která z řady důvodů přispěla k poznání a rozboru 

obou skladeb asi nejvíce. Obtížné jistě bylo zvládnutí jemných fines, ba záludností středověké 

němčiny, zde středohornoněmčiny, aniž bychom co do obtížnosti podceňovali staročeský text. 

Nehledě na studium historických, kulturních a sociálních kontextů, v nichž oba eposy 

vznikaly, jistě souběžně s dalšími prameny a díly, které se tématu ideálního panovníka věnují. 

Jedním slovem, tak náročný úkol na pomezí více disciplín vyžadoval důkladnou přípravu 

historickou, literárně vědní a neméně filologickou. 

 Již z řečené plyne, že diplomová práce Bc. Petry Rajtarové se pohybuje na rozhraní 

vlastní historie, literární vědy a jazykovědy (v tomto případě středověké němčiny), což může 

být jen pozitivní, moderní medievistika se dnes ubírá právě těmito směry a cestami. Práce se 

člení do deseti obsahově poněkud různorodých kapitol (partií, částí?). Po krátkém úvodu 

(vlastně to není ani kapitola, šlo jej jednoduše předřadit) následuje obligatorní část Prameny a 

literatura. Nabízí představu jednak o historiografickém průřezu, který diplomantka využila, 

jednak o dalších zdrojích, jež mohou k tématu co říci (abecední soupisy se nacházejí na 

konci). Již na první pohled je patrné, do jaké šíře Petra Rajterová svůj zájem rozvinula a 
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komparativně sledovala i další aspekty zvolených „alexandrovských“ skladeb. Své přístupy a 

postupy blíže specifikuje v části nazvané Metodika diplomové práce. Samozřejmě obě 

skladby by vcelku samy o sobě jako solitér nic podstatného neříkaly, pokud by se jejich obsah 

i moralistní tón, který je v nich skryt (o tom dále), nebyly vsazeny do širších souvislostí. 

Tento požadavek naplňuje oddíl Kontext vzniku skladeb, rozčleněný ještě do dvou částí. 

Věnuje se především politickým dějinám druhé poloviny 13. a začátku 14. století, tedy době 

Přemysla Otakara II. A Václava II., v jejichž dvorském okolí díla také měla vznikat. Snad jen 

drobnou připomínku, že pokud se odkazuje na konkrétní dokumenty, zasloužilo by se tyto 

ocitovat, jako například stvrzení Rudolfa Habsburského z roku 1290 (a 1289), otištěné 

v relativně moderní edici Archivum Coronae Regni Bohemiae. 

 Pátou kapitolou již uchazečka vstoupila přímo do vlastního tématu. Nazvala ji Ideál 

panovníka a rytířské ctnosti. Jak sám název napovídá, má to být průřez ctností a vlastností, 

jimiž by se měl vyznačovat dobrý a spravedlivý křesťanské panovník. Petra Rajterová 

uchopila téma velmi zeširoka, s důrazem na literární a narativní prameny, které v českém 

prostředí začínají vlastně již Kristiánem (pasáže o sv. Václavovi) a Kosmou (například jeho 

obdivná charakteristika Spytihněva II.). Pak se logicky a s hlavním cílem věnuje především 

rytířské a dvorské produkci 13. století. Asi záměrně nejsou zohledněny diplomatické 

prameny, konkrétně arendy listin zvláště Přemysla Otakara II. (jeho diplomatář již úplně 

vydán). Nevelebí ani tak rytířské a morální ctnosti, jako královo péči o stát, o svěřené země, 

zvláště třeba o města (známá formulka, že význam vládce s odvíjí z množství a lidnatosti 

měst). Není to výtka, spíš podnět k zamyšlení při dalším rozšiřování tématu (tématu se již 

před léty z pohlednu „politické ideologie“ Přemysla Otakara II. objevně věnoval polský 

historik Antoni Barciak). 

 Nejobsáhlejší jsou kapitoly šestá a sedmá. Detailně se koncentrují nejen na obsah, ale 

především na vnitřní analýzu obou skladeb, nejprve eposu Ulricha von Etzenbach a následně 

staročeské Alexandreidy. Petra Rajterová na každém kroku prokazuje, jak důvěrně se s oběma 

díly seznámila a do jaké hloubky texty procházela, včetně dobových pojímání morálních 

vlastností, které by se dnes již leckdy ocitly v poněkud jiné poloze (jako nevěra: v zásadě nic 

špatného, ale osudově nevyhnutelného, s. 75). Některé pasáže, jmenovitě líčení Alexandrova 

„cestování“, maně evokují náměty z Odyssei, ostatně obojí skladba si v lecčems bere inspiraci 

z bible. Autorka si dala hodně práce a dokonce v tabulkách představila jakýsi „slovníček“ 

Aristotelových rad mladému princi, podobně jako pojmenování ctností a nectností, které se 

v dílech objevují a do něj promítají. Zejména v německé Etzenbachově skladbě graduje 

tvarování Alexandrovy osobností z nadaného, bystrého a odvážného mladíka v panovníka, 
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obdařeného schopnostmi, štěstím a válečnickou zdatnosti. S každým úspěchem však stále 

silněji vystupují na povrch i protagonistovy negativní rysy: pyšnost, zbytněné sebevědomí, 

touha po moci, ba opilství a nemravný život. Vystihnout, kdy došlo k takovému přelomu, kdy 

se dobré přelévá ve špatné, není jednorázovou věcí, ale procesem. Se závěrem, že Alexander 

není králem hodným následování. Další studium možná ještě upřesní, do jaké míry se 

skutečně jednalo o podobenství s Přemyslem Otakarem II., jak někdy rozváděla starší 

literatura, protože rysy, které se vytýkají a kritizují na „pozdním“ Alexandrovi, to jsou právě 

vlastnosti, jimiž habsburská propaganda útočila proti českému králi (pýcha, bohatství, 

velikášství, marnotratnost aj.). Zůstává paradoxem, že německý Alexander začal patrně 

vznikat právě na Přemyslově dvoře. Kde však byl ukončen? To vše v souvislostech, do jaké 

míry obě skladby respektovaly starší předchůdce, tj. Gualtera Castellionského, Lamprechta 

z Trevíru (ten je již německý) a dalších. Jedním slovem, jsou to otázky, které si jistě zaslouží 

další pozornosti, přičemž řešení se otvírá právě v symbiotické spolupráci historických 

komparativních metod s literárně historickými přístupy. Text zpestřují ilustrativní ukázky 

z obou eposů a jejich kultivovaný a přesný komentář. 

 Podobně se diplomantka věnuje staročeské skladbě, žel ne úplné. Gradování 

alexandrovského příběhu je obdobné a s prakticky stejným vyzněním, totiž kdy se dobrý a 

schopný vládce mění ve svůj negativ. Osmá část je věnována tomu nezbytnému, k čemu 

ostatně směřují předešlé partie, totiž vzájemnému srovnání obou Alexandreid, které se dosud 

netěšilo velkému badatelskému zájmu. Petra Rajterová spatřuje jejich provázanou zajímavost 

v tom, že vznikly dost brzy po sobě, na základě téže předlohy pak zpracovávají tentýž motiv. 

Soustřeďuje se však především na vytěžení obou skladeb v pojetí panovnických ctností konce 

13. a začátku 14. století. A co je podstatné, vsazuje takto pojaté vyznění obou eposů do 

vzorců rytířské kultury, která sama o sobě prošla zajímavým vývojem a v Čechách (resp. 

v českých zemích) právě v té době vrcholila. Citlivě vnímá rozdíly a posuny v hodnotové 

stupnici obou skladeb, třeba i v tématu dvorské lásky apod., zejména však v pojetí boje 

(barvitá líčení bitev). Diplomantka posléze dochází k závěru, že Ulrichova skladba měla 

posloužit hlavně k pobavení dvorské společnosti, ale zároveň představuje i naučení pro krále a 

dvorskou společnost (byť s varovně kritickým břitem). Mírně jiné akcenty provázejí 

staročeskou verzi alexandrovského eposu. 

 V závěru jsou shrnuty nejpodstatnější závěry se vsazením obou výtvorů do věcných a 

časových souvislostí, desátá část obsahuje seznam pramenů a literatury. 

 Podle mého soudu patří diplomová práce Bc. Petry Rajterové Ideál rytířského 

panovníka v alexandrovské epice českého středověku k pracím velmi dobrým a rozhodně 
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nadprůměrným. Je vidět, že téma ji zaujalo a zpracovala ho velmi odpovědně. Práce je 

vybavena všemi potřebnými atributy, vyznačuje se čtivým a zároveň srozumitelným slohem. 

Alexandrovské téma obohacuje nejen o nové pohledy obou eposů samotných, ale také na 

dvorský život, chceme-li zábavu na konci přemyslovské epochy, hlavně však se stupnicí 

hodnot, jaké by měly být kladeny na dobrého panovníka. 

 Z těchto důvodů doporučuji hodnocení této práce stupněm výborně. 

 

Praha, 10. května 2013 

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


