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   Jakub Jauernig si zvolil pro svoji bakalářskou práci velice náročné a v českém prostředí 

dosud nezpracované téma: veršovaný román ve střední francouzštině Robert Ďábel, 

pocházející z přelomu 12. a 13. století.  Pokusit se adekvátně přistoupit k tak obtížnému 

textu je samo o sobě náročným úkolem pro studenta, který je na badatelské cestě spíše 

v počátcích. Je však třeba uznat, že Jakub Jauernig se zhostil úkolu s potřebnou jazykovou 

výbavou i citem pro specifický typ literárního díla, které rozebíral a hodnotil. 

   Úvodní pasáže práce se věnují rozboru a datování dochovaných rukopisů. Vzhledem  

k tomu, že text pramene je v českém prostředí takřka neznámý (odhlédneme-li od pozdních 

ohlasů díky Meyerbeerově opeře Robert Ďábel), pokládám za oprávněné zařazení hutného 

souhrnu dějové osy románu. Příběh chlapce, který se narodil díky ďáblově pomoci a 

v dospělosti musel projít bolestnou cestou k vykoupení, nabízí nejrůznější interpretace a 

badatelské přístupy. Jedním z nich je hledání možného předobrazu Roberta Ďábla v reálné 

historické postavě, například v některém z normanských vévodů. Mohu jen souhlasit 

s Jakubem Jauernigem v názoru, že bezprostřední předlohu se těžko podaří najít, byť 

vkořenění příběhu do Normandie se zdá celkem nezpochybnitelné. V této souvislosti je 

myslím podnětná teorie autora bakalářské práce, podle níž románový hrdina mohl být 

jakousi syntézou několika žijících vévodů.  Bez zajímavosti - vzhledem k silnému 

křesťanskému zabarvení příběhu a jeho protimuslimskému ostnu - není ani názor o inspiraci 

svatým Robertem, k jehož atributům patří ďábel v okovech.  

  Za vhodnou volbu z hlediska přístupu k románu Robert Ďábel jakožto historickému prameni 

pokládám zaměření na obraz křížové výpravy v tomto sugestivním textu. Je vskutku 

pravděpodobné, že celý příběh ovlivnila atmosféra strachu z nevěřících po ovládnutí 

Jeruzaléma Saladinem roku 1187. Neoddělitelnou součástí křížových výprav byly také pokání 



a pouť, resp. odpuštění hříchů, což je motiv, který se ve zkoumaném díle výrazně uplatňuje. 

Není vyloučené, že v exaltované atmosféře přelomu 12. a 13. století byl motiv ohrožení 

nevěřícími doveden ad absurdum až k branám Říma, tedy do srdce křesťanského světa. 

Vypjatá situace mohla vytvořit vhodné podhoubí pro vznik příběhu o rytíři, kterého vede Bůh 

a jenž za své hrdinství nečeká odměnu. S tak vyhraněným ideologickým zaměřením díla mohl 

souznít i fakt, že starší z dochovaných rukopisů patřil burgundským vévodům z rodu Valois, 

kteří aktivně podporovali všechny pokusy o nové tažení „za moře“ k potření muslimů. 

  Počínaje kapitolou 6 vstupuje Jakub Jauernig do velmi složité problematiky středověkého 

tajemna a fantastična, resp. fenoménu, jež francouzština označuje jako merveilleux. Jakub 

Jauernig velmi citlivě přistupuje k problému adekvátní terminologie, víceméně ve stopách 

výzkumů Jacquese Le Goffa. Na základě jeho terminologického rozlišení se autor bakalářské 

práce rozhodl užívat spíše termíny tajemno a imaginace. 

  V tomto metodologickém a terminologickém rámci si Jakub Jauernig položil otázku, nakolik 

je románová postava Roberta Ďábla ve středověkém kulturním kontextu výjimečná. Nabízí se 

přirozeně srovnání se slavným hrdinou artušovských příběhů, čarodějem Merlinem, jenž se 

podle většiny dochovaných středověkých textů zrodil ze spojení urozené princezny a podlého 

démona. Jak Robert Ďábel, tak Merlin zůstali zásahem temného a tajemného nadpřirozena 

výrazně poznamenáni. Srovnání hlavní postavy studovaného románu a ambivalentního 

Merlina je ostatně takřka konstantou většiny studií, jež  se tomuto tématu věnovaly. Autor 

bakalářské práce navazuje na jejich výsledky a vnáší do problematiky vlastní náhledy. Přesto 

by však mohl této otázce věnovat několik konkrétnějších postřehů. Z mé strany se tedy jedná 

o námět do diskuse během obhajoby bakalářské práce: jaké rozdílné rysy shledává Jakub 

Jauernig při srovnání čaroděje Merlina a zneklidňujícího rytíře z analyzovaného románu 

Robert Ďábel?  

   Vysoce oceňuji pasáže, které autor práce věnuje úloze prostoru ve zkoumaném prameni 

(podkapitola 6.4), a to v jeho reálné i symbolické rovině. Nejzávažnější myšlenky shrnul Jakub  

Jauernig do kapitoly 7, jíž dal vhodný název „Je mu vůbec možné odpustit?-Ďábel, Bůh a 

svobodná vůle“ (s. 34). Autor bakalářské práce správně postřehl, že ačkoli ve zkoumaném 

románu není ďáblovi věnován příliš velký prostor, jeho moc je značná, zejména jakožto 

Satana-pokušitele. Souhlasím i s názorem, že zlo zakořeněné v hlavním hrdinovi postupem 



času jaksi narůstá a vrcholí nejdrastičtější scénou díla, vydrancováním lesního kláštera. 

S poukazem na zakladatelské práce Michela Pastoureaua podtrhuje Jakub Jauernig 

symbolický význam červené barvy, ve studovaném prameni základního výrazu destrukce a 

smrti. Logiku má i kritický  postoj k názorům Elisabeth Gaucherové,  významné odbornice na 

skladbu Robert Ďábel, podle níž dílo odráží touhu normandských vévodů po podobně 

ambivalentním předkovi,  jakým se staly kupříkladu  meluzínské víly pro Plantagenety a 

Lucemburky.  

   V závěru (s. 39) charakterizuje Jakub Jauernig autora románu jako klerika, jenž se dobře 

vyznal v dvorském prostředí. V díle rozpoznal odraz událostí, ke kterým došlo na konci 12. 

století v Jeruzalémském království. Zajímavá je i teorie o příbuznosti motivu trojího zmizení 

při slavnosti a odhalení díky hrotu, který uvízl v ráně, se známým folklórním příběhem o 

Popelce.  

 Výtky vůči práci se z mé strany jakožto školitele omezí na upozornění na překlepy, u 

závěrečného výčtu „odborné literatury“ pokládám adjektivum za nadbytečné. To však nic 

nemění na tom, že Jakub Jauernig přesvědčivě demonstruje, nakolik si již osvojil základy 

historické práce. Vhodně si zvolil základní literaturu v několika jazycích a dokázal k ní 

zaujmout kritický postoj. Tvůrčím a citlivým způsobem zhodnotil jazykově obtížný literární 

pramen a použil k analýze adekvátní přístupy, inspirované literární vědou a historickou 

antropologií. 

 

Závěrem posudku: Práce Jakuba Jauerniga ve všech bodech splňuje nároky kladené na 

bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne 18. 8. 2014                                                                      doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 


