Oponentský posudek
na diplomovou práci
Lenk8. Ul ičná:
staročeské

Předložená

glosy ve spisech Or zarua a Arugat ha-bosem

práce je

věnována

tématu,

jehož zpracování bylo již dlou-

ho jJovažováno za žádoucí. Jedná se o

staročeské

středověkých

~ráci

textech.

l~utorka

ve své

velké texty, vnichž se zachovalo

"~rug2t

Or Z2rua Jicchaka ben f'lošeho a
In~ormace
ré-ltuře

o

staročeských

těchto

glosy

studuje a zpracovává dva

ha-bosem lcbrahama ben Azriela.
středověké

hebrejské lite-

jsou již staršího data, ale zpracování této látky naráželo

cování byli zárovefi hebraisté -

třeba,

aby

autoři

istika byla

buď

izolovaně,

studována

orient8listickými dispiplínami
Hebr8istikou se

samozřejmě

odborník, který se

dějinami

častěji,

tvářell

poněvadž

hebra-

nebo byla kombinována s jinými

/částo

s arabistikou

8.

islamistikou/.

nezabývali ani bohemisté, takže jediný

věnoval

byl Roman Jacobson.

tohoto zpra-

judaisté a bohemisté. h této zcela

nutné kombinaci ovšem prakticky nikdy nedocházelo,

skjmi

hebrejských

glos nejvíce. Jsou to spisy

glosách ve

vždy na jednu základní obtíž: bylo

sám,

v.

z uvedeného širšího hlediska

Autoři,

kteří

a judaistikou, se k

se zabývali

těmto

těmto

vjlučně

glosám obraceli

glo-

~idov-

poměrně

ale nemohli je zhodnotit z hledlska bohemistického. vyproto spíše jejlch

slovníčky

a

přehledy

/napf. U. Mune)es

a jiní/, nebo je využívali k historické práci /otázka hovorového
jazyka

stfedov~kých

mová práce je tedy
bývá na

základě

Zidft ve slovanských zemích apod./. Tato diplozřejm~

obou

prvou

přístupů;;

českou ~rací,

hledisek,

která se Glosami za-

judaistického i

bohemis-

-tického.
Autorka se zprvu

věnuje přehledu

výzkumu

těchto

glos, od

"Vě-

dy o židovství" 19. století až po studie R. Jacobsona a u nás
doc. dr. J. Éedinové. Znlii10vána je také ljráce KUT)fera - I,ewickmho, která v souvislosti s ""losami je u nás vedle .jaco bsonových
textň

snad nejvíce známá. V souvislosti s tímto bych se rád zestfe~ověkých

ptal, zda identifikace

slovanských glos v hebrejských

~)

rukopisech se staročeštinou(jistá, a z jakých důvodů. Sám jsem se
domníval, že termín Kenaán múže být o npco širší než termín Bíhem
často

/Behemj, který
ltk8.nane j

Sy~ý

nacházíme v Or zarua. Analogicky by termín

jazyk" mohl

ozna~ovat

i

jiné staroslovanské jazyky.

Dile by mne zajímalo v této souvislosti, zda R. Jacobson
nevytvořil

tují v

větší

práci, nebo zda její

Jacobsonově

pozňstalosti.

ruko~is

či

koncepty neexis-

poz~st8lost

Je tato

skutečně

zachovaná a

pčistupná?

Další
turu

~ást

práce charakterizuje rabínskou heLrejskou litera-

stfedověku

a dílo dvou studovaných

Podstatnou

část

tvoří

příslušnou

zprvu hebrejský text s
terz,ci glosy,

staro~eských

glosou,

jeho

glos, Obsahující
překlad,

její navrhovaná transkrijJce a gramatid\é

sy. Závpr -práce

tvoří

Dodrobná charakteristik Va

~

zkoumaného souboru. velmi
problematika

slovník

autorů.

dObře

transliurčení

staro~esk~ch
v

[;10glos
~

podle mého soudu je zde shrnuta

přepisu staročeskych výrazů

heorejským plsmem,

ja.k

co do souhlásek, tak i co do samohlásek. l\1yslím, že i další charakteristiky jsou v naší
Práce má

v~echny

vědecké literatuře

pozadované náležitosti a je u nás

první jazykovou analýzou

těchto

nikoli

yo becně/

zřejmě

glos. vychází ze stanoviska R. Ja-

cobsona lize v ot.;ou zh:ouillc:mých dílech jde
české,

zatím první svého druhu.

slovanské".

jednozačně

Uváděn4

o Closy staro-

Di olio rafie je :podle

m~ho soudu prakticky úplná •
.Pr4ci hodnotím j2.ko výbornou, doporuXuji v ní pokračovat él. rozšířit
j~. ~ glosy v jiných textech, Plně dO'proru~uji, aby pr:~_ce byla kladně
:f\rlJ8ta.
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