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Posudek diplomové práce Hany Torresové Obraz Limy v díle Julia Ramóna Ribeyra 

Autorka si zvolila téma své diplomové práce zřejmě (také) proto, že, jak uvádí, 

pojednávané místo sama poznala, a byla tedy v tomto ohledu schopna ocenit a docenit řadu 

aspektů Ribeyrova díla především z faktografického hlediska. V této souvislosti považuji za 

mimořádně pozoruhodnou kapitolu věnovanou typickým místním výrazům, ale i řadu 

postřehů z každodenního života města. S tím souvisí i vhodné zapojení údajů z oblasti 

ekonomického rozvoje a sociálních proměn společnosti. 

Za důležité považuji také některé postřehy Torresové o samotném literárním díle 

pojednávaného autora, především v různých variantách se objevující téma napětí mezi 

nostalgií po tradicionalismu, stabilitě, řádu a puzením ke změně, pokroku, k odmítnutí všeho 

odumřelého. Druhé téma, jež také prostupuje prací, je otevřenost, nedořečenost v Ribeyrově 

díle, a to navzdory tomu, že lze toto dílo v mnohém ohledu označit jako sociálně kritické. 

Škoda jen, že právě tyto postřehy Hana Torresová více nerozvinula. Bylo by to možné učinit 

třeba v konfrontaci s esejem Salazara Bondyho, tady se autorka dotýká podstaty problému 

(70). Ale když říká, že Ribeyrova díla "nejsou přímo kritická" a tuto tezi dále rozvádí, působí 

to na mě, jako by se v tomto ohledu stavěla spíše na stranu Salazara Bondyho. Podle mého 

názoru jsou Ribeyrova díla kritická, ba i "přímo kritická", ale možná nejsou schematizující, 

zjednodušující a nenabízejí snadná řešení založená na předpokladech sociálního inženýrství. 

Torresová v této souvislosti o Ribeyrových postavách říká: "Postavám vždy zbývá alespoň 

něco málo, aby mohli žít své ubohé život ... " Ubohost té či oné formy života je dána do 

značné míry tím, jak ji sami vnímáme, a ne tzv. objektivními faktory materiálního rázu. Ale 

toto je jistě spíše téma k diskusi. 

Zmínil-li jsem socální aspekty Ribeyrova díla, jež plynou mimo jiné z řady faktorů, 

které Torresová zmínila v kapitole Generace padesátých let, vybavilo se mi, jak naprostá 

většina negativních jevů života metropole zachycených Ribeyrem naprosto konvenuje obrazu 

města a celé společnosti tak, jak ji zachytila generace padesátých let ve Španělsku v čele 

s Juanem Goytisolem, jediný zásadní rozdíl spočívá v otázce rasové. Nejvýrazněji se mi tyto 

analogie zpřítomnily při čtení kapitoly Hřbitov, kde se objevuje obraz z románu Los 

geniecillos dominicales (1974). Okamžitě se mi vybavil týž obraz z Goytisolova románu 

Senas de identidad (1966). Město jako hřbitov, hřbitov jako město se vší sociální nerovností, 

pokrytectvím, pýchou a utrpením. Původně je tento obraz města-hřbitova Larrův a Goytisolo 

se k němu explicitně odkazuje. Ale nejen to, motiv povídky, v níž se vytříbený vzdělanec 

"zapomene", byť velmi dočasně, s obhroublým venkovanem s implicitním sexuálním 
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podtextem, je jedním z Goytisolových leitmotivů. Připomínám-li vazby na Španělsko téže 

doby, nemohu opominout ani jedno z klíčových témat románů Celových. Nevěstinec jako 

místo, kde se odehrává vše podstatné, kde se často také vše podstatné rozhoduje a které je 

zároveň symbolem stavu celé společnosti ovládané muži. Ostatně širší dosah obrazu 

společnosti města Limy prezentované v Riberyrově díle zmiňuje sama H. Torresová v závěru 

práce (71). 

Nyní k záporům. Bibliografie je dosti skromná, což se podle mého názoru projevuje 

ve dvou oblastech. 

V oblasti literárně teoretické je patrná přílišná závislost na jednom zdroji (Hodrová) a 

také neodbornost soudů o různých aspektech díla pojednávaného autora (28, 39, 43). 

Několikrát je zaměněn autor a vypravěč, např. str. 43. 

Nyní k oblasti literárně historické. Vobecném úvodu k tématu město v Latinské 

Americe např. vůbec není zmíněno klíčové dílo Sarmientovo, přestože na sváru venkova a 

města je postavena řada zásadních postřehů. Bourboni nastoupili na trůn ve Španělsku na 

počátku, nikoliv na konci 18. století (15). Na str. 19 mluví autorka o zásadním postavení 

Gonzáleze Prady v rozvoji sociálně kritického myšlení. Pak uvádí díla dalších autorů, kteří na 

něj podle ní navazují, konkrétně román N. Arésteguiho El padre Horán z roku 1848, ale 

González Prada se právě roku 1848 narodil. 

Nežli se přesuneme k formální stránce diplomové práce, je třeba ocenit, že Hana 

Torresová přeložila veškeré texty, s nimiž pracovala, a často opravdu zdařile. Celá práce byla 

pečlivě vypracována, o čemž svědčí mimo jiné velmi omezené množství překlepů. 

Nyní ke konkrétním problematickým aspektům formální stránky práce. Místy 

se objevují stylistické neobratnosti ve vlastním textu (11, 12, 16, 17, 18 ... ), jinde v překladu 

(6,30,36,42, 46 ... ). V textu lze nalézt odchylky od pravidelné větné stavby (1, 15, 19, 22, 

24 ... ), dále chybnou shodu (2, 6, 23, 26, 28 ... ), nesprávné užití zájmen (21,26,29,31,47 ... ), 

nedostatky v interpunkci (8, 17, 18, 29 ... ) či chybné skloňování cizích jmen (název práce, 22, 

23 ... ). 

Přes výše zmíněné dílčí nedostatky doporučuji práci k přijetí. 

V Chýni 14. ledna 2008 PhDr. Michal Fousek, Ph.D. 
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