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 Předkládaná práce je průkopnická už zvoleným tématem, na oboru 

rumunistika jde o vůbec první práci, která se zabývá tvorbou nějakého autora 

z Moldavské republiky. Volba to byla poměrně logická: Aureliu Busuioc (1928 

– 2012) je spolu s Vasilem Vasilachem (1926 – 2008) a Vladimirem Beşleagou 

(1931) považován za klasika poválečné rumunsky psané literatury v Besarábii, 

za autora, kterého vzala na milost i postmoderní generace autorů sdružených 

kolem časopisu Contrafort, jinak nemilosrdně účtující s literaturou vzniklou za 

sovětské éry. Inovace formální i tematické, které Busuioc již v 60. letech 

minulého století do moldavského písemnictví začal vnášet, nám dnes mohou 

připadat přežilé, jako projev „mírného pokroku v mezích zákona“, ve své době 

však šlo o nepopiratelný akt odvahy, cenzura v Moldavsku byla totiž mnohem 

přísnější než v RSFSR a mnohé knihy mohly vyjít teprve poté, co dostaly na 

zelenou v některém moskevském nakladatelství.  (Všichni tři výše uvedení 

spisovatelé, jak vzpomíná výše uvedený Vladimir Beşleagă, byli navíc vrchností 

považováni za buržoazní nacionalisty.) 

 Diplomantka se po zralé úvaze rozhodla zpracovat dnes již bohužel 

uzavřené Busuiocovo dílo románové, v kterém se jako v díle žádného jiného 

moldavského autora obrážejí pohnuté dějiny někdejší rumunské provincie ve vší 

syrovosti; pojmout Busuiocovu literární tvorbu en bloc by přesáhlo rámec 



bakalářské práce a kromě toho autorovy básnické či dramatické texty nejsou 

v České republice vůbec dostupné.  

 Vnitřní organizace práce nezapře průpravu, jíž se diplomantce dostalo při 

studiu Pedagogické fakulty UK, vykazuje smysl pro ukázněnost a řád. Po 

úvodní části, v níž autorka přibližuje vývoj literatury na území dnešní 

Moldavské republiky s přihlédnutím k dějinnému kontextu od roku 1812, kdy 

Besarábie upadla do područí carského Ruska, do vzniku Moldavské SSR, a 

uvedení základních bio- bibliografických dat o autorovi, se postupně věnuje 

jednotlivým Busuiocovým románům. Činí tak podle neměnné šablony: Fabule 

literárního díla, Jazyk a styl literárního díla a Téma literárního díla, šablony, 

která se může leckomu jevit jako příliš školometská, svůj účel však jednoznačně 

splňuje. Poznatky o jednotlivých dílech totiž nejsou předkládány izolovaně, 

autorka je průběžně konfrontuje s poznatky nabytými při rozboru předchozího 

díla a od románu k románu tak odhaluje nové a nové fasety, jež umožňují 

vytvořit si ucelený obraz o Busuiocově uměleckém růstu, jeho tvůrčím typu, 

poetice a přínosu, jejž do rozvoje národní literatury, v minulosti zatížené 

přehnaným lyrismem, paséismem a idealizací patriarchálního venkova, vnesl.  

Prostor, který diplomantka jednotlivým románům věnuje, je úměrný jejich 

významu v kontextu autorova díla a závažnosti zpracované tematiky. Smlouvání 

s ďáblem je tak např. věnován více než dvakrát větší prostor než třeba románu 

Místní přeháňky, třebaže oba mají výrazný etický náboj. Základní poselství 

prvně jmenovaného, které spočívá v tom, že před každým, kdo se vydírán upíše 

ďáblu, se rozzeje propast bezectnosti, a útěchou nemůže být ani to, že moloch 

požírá nejen předhozené oběti, ale i ty, kdo mu věrně posluhují, je zde vyjádřeno 

na mnohem vyšší umělecké úrovni než v díle druhém, zatíženém publicistickým 

stylem. Výsledky rozborů jednotlivých románů, ve kterých se kupříkladu 

sledovaly i prvky intertextuality a postmodernismu, autorka dokázala v závěru 

skloubit v přesvědčivou, poučenou syntézu. Jazyk, zpočátku nesoucí pečeť jisté 



topornosti, postupně vykrystalizoval v kultivovaný projev, prohřešků proti 

jazykové normě není mnoho. Technické požadavky na bakalářskou práci rovněž 

odpovídají běžným standardům. 

 Předkládanou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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